
Parkování u bazénu
bude regulováno
Parkoviště u krytého plavecké-
ho bazénu kapacitně nestačí. 
Parkovat zde proto budou smět 
pouze návštěvníci bazénu.
/více na str. 8/

Rok 2019: Dokázali 
jsme spolu s vámi
Chcete si připomenout, jak 
úspěšný byl rok 2019 pro rozvoj 
Litoměřic? Přinášíme přehled 
nejvýznamějších událostí.
/více na str. 4/

Rodný list dítěte
již v porodnici
Městský úřad otevřel  
v nemocnici detašované pra-
coviště matriky. Jde o novou 
službu.
/více na str. 10/

Reklamní smog je
třeba regulovat
Město motivuje podnikatele  
k estetičtějšímu značení provo-
zoven v městské památkové 
rezervaci.
/více na str. 11/

NEMOCNICE 

Memorandum 
bylo podepsáno
Na Krajském úřadu Ústeckého kraje bylo 19. 
prosince podepsáno Memorandum o společném 
záměru kraje a města Litoměřice dlouhodo-
bě zajistit provoz Nemocnice Litoměřice, a. s. 
prostřednictvím její integrace do páteřní sítě 
zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího 
začlenění do společnosti Krajská zdravotní, a. s. 

Součástí Memoranda je i ustanovení, že Litomě-
řice preferují při případném převodu nemovitostí 
stanovení zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení 
předkupního práva ve prospěch města. Memoran-
dum není závazným dokumentem ve smyslu, že by 
stanovoval nějaké podmínky. Otevřelo ale cestu 
pro další jednání.

Jak krajští radní, tak radní města v lednu navrhli 
odborníky, kteří začali připravovat podklady pro 
zamýšlený převod nemovitého majetku nemocnice 
a případný odkup akciové společnosti Nemocnice 
Litoměřice Ústeckým krajem. Zastoupení má i 

odborová organizace litoměřické nemocnice. Jeden 
velký tým de facto tvoří čtyři menší pracovní sku-
piny, z nichž každá má jiný úkol. 

Půjde o složitý proces, jehož výsledkem má být 
nejen návrh smluvních podmínek o bezúplatném 
převodu nemovitého majetku, ale i ocenění akciové 
společnosti. „Věřím, že letos se proces převodu 
podaří úspěšně završit,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč. Podle předběžné dohody by kraji měly 
být převedeny nemovitosti zdarma, za odkoupení 
akciové společnosti městu zaplatí. Výše částky se 
bude odvíjet od znaleckých posudků, které byly 
zadány k vypracování. /eva/

Starosta Chlupáč a hejtman Bubeníček po podpisu 
memoranda. Foto: Ústecký kraj

FINANCE MĚSTA prO rOk 2020

Rozpočet je schodkový 
Jako výrazně proinvestiční byl 
na prosincovém jednání za-
stupitelstva označen rozpočet 
města na rok 2020. Výstavba 
více než pěti desítek bytů 
v Jiříkových kasárnách je pak 
zásadním důvodem, proč roz-
počet dosáhl schodku ve výši 
102 milionů korun.

Příjmy jsou vyčísleny na 615 
milionů, výdaje na 717 milionů 
korun. Schodek bude pokryt 
z několika zdrojů. „Hlavní část 
představuje dlouhodobý úvěr 

ve výši 90 milionů korun. Využit 
bude jako podíl města na vybu-
dování startovacích bytů,“ uvedla 
vedoucí ekonomického odboru 
MěÚ Iveta Zalabáková. K úvěru  
s nízkou úrokovou sazbou město 
přistoupilo i přesto, že má na 
účtech naspořeno více než 100 
milionů korun, což si však drží 
jako důležitou rezervu.

V rozpočtu na rok 2020 však 
ještě není zohledněn vládním 
nařízením daný růst mezd pro 
příspěvkové organizace města.

Dokončení na straně 3

NEpŘEHLÉDNĚTE

O zkrácení nočního 
klidu musíte požádat

Pokud budete letos or-
ganizovat akci, která zasáhne 
do nočního klidu, nezapomeňte 
si zažádat o zkrácení doby 
nočního klidu, a to nejpozději 
do 31. března. O schválení 
vyhlášky, kterou se upravuje 
zákaz žebrání a rušení nočního 
klidu, rozhodnou zastupitelé na 
dubnovém zasedání. /bub/

První miminka
roku 2020 

Prvním miminkem roku 2020 
litoměřické nemocnice byl Oliver 
ze Vchynic. Narodil se na Nový 
rok v 9.36 hodin. V 16.33 hodin 
pak přivedla na svět Adélku Dvo-
řákovou její maminka Veronika 
Kováčová žijící v Litoměřicích 
(na snímku vpravo). Společně 
s maminkou Olivera byla první 
rodičkou, která dostala den po 
porodu rodný list dítěte. Jde  
o novou službu městského úřadu 
poskytovanou přímo v nemocnici.

V litoměřické porodnici se  
v roce 2019 narodilo 285 hol-
čiček a 321 chlapečků, celkem 

tedy 606 dětí, což je o 21 více 
oproti roku 2018. Nejčastějšími 
jmény děvčátek byly Eliška, Ema 
a Adéla, u kluků Jakub, Tomáš a 
Matyáš. Text a foto: A. Pěkná

Dnes budou jednat 
zastupitelé 
 
   V konferenčním sále hradu se 
dnes od 16 hodin uskuteční ve-
řejné jednání městského zastu-
pitelstva. Na programu bude mj. 
i poskytnutí individuální dotace 
nemocnici, program podpory 
celoroční činnosti sportovních 
spolků apod. /eva/

dvouměsíčník, č. 1
ročník XIV.
6. února 2020
zdarma



OCENĚNÍ 

„Palachovka“ 
skončila druhá
Revitalizace Palachovy ulice 
získala druhé místo v soutěži 
Stavba Ústeckého kraje 2018. 
Vyhlašování výsledků 8. ročníku 
se uskutečnilo koncem roku 
2019  v budově Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Hodnoceny byly stavby dané 
do užívání od ledna 2017 do 
prosince 2018. Druhé místo přiřa-
dila porota litoměřickému projektu 
jednomyslně. „Cílem rekonstrukce 
byla komplexní úprava uličního 
prostoru. Došlo především k od-
stranění „středního dělicího pásu“, 
které umožnilo sjednocení bez 
dělení jízdních pruhů a vymezení 
veřejných prostranství, které 
umožňuje pobytovou funkci ulice. 
Dále došlo k potřebnému navýšení 
odstavných stání, která jsou navíc 
realizována z kamenné dlažby 
přehledně a esteticky vymezující 
oddělení jednotlivých dopravních 
ploch. Příkladným způsobem byly 
optimalizovány plochy křižovatek, 
doplněné rovněž o místa materiá-
lově odlišených přechodů.  
V předprostoru kina vznikl 
úpravou veřejný prostor v „lid-
ském měřítku“ s drobným mobiliá-
řem,“ stojí v hodnocení poroty.

Ta zvláště ocenila doplnění 
novými plochami zeleně, včetně 
výsadby stromů v rámci celého 
revitalizovaného území. Celkový 
pozitivní účinek je navíc podle ní 
zdůrazněn kvalitativně odpovída-
jícím nasvětlením celého uličního 
profilu. Je nutné ocenit nejen 
vlastní návrh, ale i nadstandardní 
součinnost zhotovitele stavby a 
v neposlední řadě i koordinaci s 
ostatními investory při komplexní 
rekonstrukci inženýrských sítí, 
kterou ocení především obyvatelé 
Litoměřic. /pek/

NEjvýzNAMNĚjšÍ INvESTICE rOku 2020

Stavba 52 startovacích bytů 
odstartuje za několik dnů
Více než pět desítek startova-
cích bytů bude letos vybu-
dováno v bývalém vojenském  
objektu v Jiříkových kasárnách, 
který dříve sloužil jako školící a 
ubytovací středisko.

Radnice tak reaguje na přání 
veřejnosti, která dlouhodobě 
upozorňuje  na to, že chybějí 
tzv. startovací byty pro mladé 
rodiny. Zároveň věří, že tímto 
krokem zvýší atraktivitu Lito-
měřic a zájem mladé generace 
zůstat ve městě.

Půjde o ojedinělý projekt 
za zhruba 150 milionů korun. 
Jeho výsledkem totiž bude v 
ČR první veřejná, energeticky 
aktivní budova. „Což znamená, 
že vyrobí v rámci primární ener-
gie více energie z obnovitelných 
zdrojů, než sama spotřebuje,“ 
poukázal na jeho výjimečnost 
starosta Ladislav Chlupáč. „V 
plánu je instalace fotovoltaické 
elektrárny jak na střeše, tak na 
plášti budovy, renovace objektu 
v pasivním energetickém stan-
dardu, využití dešťové vody či 
napojení na akumulační systém 
a systém elektromobility,“ 
upřesnil vedoucí organizační 

složky městského úřadu Smart 
City Litoměřice a koordinátor 
projektů udržitelné energetiky 
Jaroslav Klusák.

Stavební práce začaly v lednu. 
Nejprve bude významná část 
objektu zbourána. Využity totiž 
mají být pouze obvodové zdi. 
Velké změny čekají i okolí domu, 
který je koncipován jako bezbari-
érový. Cílem je vytvořit příjemné 
prostředí se zeleně, vodní plo-
chou a dětským hřištěm.

Někteří zastupitelé se poza-
stavili nad faktem, že stavebně 
náročná akce má být dokonče-
na za rok. Například zastupitel 
Jan Hrkal vyjádřil obavy, zda 
v případě nedodržení termínu 
dokončení stavby nebude muset 
město padesátimilionovou 

dotaci státu vracet. „Případné 
sankce za nedodržení nese 
firma,“ ujistil místostarosta Karel 
Krejza.  „Tuto variantu jsme zvá-
žili, neboť rizika jsme si vědomi, 
a jednali jsme již se Státním 
fondem životního prostředí o 
případném prodloužení termínu 
realizace. Bylo nám garantováno, 
že o dokončení projektu je zájem 
a jednání jsou otevřeni,“ doplnil 
koordinátor projektu Klusák.

Nové byty mají být k dispo-
zici již v roce 2021. „Komu je 
přidělíme a za jakých podmínek, 
teprve bude předmětem další 
diskuse a rozhodnutí zastupite-
lů,“ uvedl místostarosta Krejza.

Eva Břeňová
vizualizace: Ing. arch. Josef 

Smola a Ing. arch. Martin Stark 

STO MILIONů v rEzErvĚ

Město si prvně
vezme úvěr
Projekt stavby 52 startovacích 
bytů je vyčíslen na 150 milionů 
korun. Město na realizaci 
získalo finance ve výši 50 milio-
nů korun z výzvy Ekoinovace 
v rámci Národního programu 
životního prostředí, který 
vyhlásilo Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond život-
ního prostředí. Zbytek pokryje 
úvěrem od ČSOB.

Doba návratnosti vložených 
prostředků při maximální ob-
sazenosti bytů dosáhne 19 až 
28 let podle toho, zda město 
pronajme všechny byty, nebo 
část po ukončení udržitelnosti 
projektu odprodá. /eva/

GEOTErMÁLNÍ prOjEkT  

Seismometr míří hluboko do země
Zcela unikátní operace, která 
nemá obdoby v celé střední 
Evropě, probíhá právě v Cent-
ru pro výzkum geotermální 
energie RINGEN v Litoměři-
cích. Vědci spouští do vrtu 
měřící sondu – seismometr  
do cílové hloubky 1500 metrů, 
jež bude měřit otřesy 
v podzemí.

Jde o dlouho připravované 
práce, které jsou dalším krokem 
na cestě k využívání zemského 
tepla a v budoucnu také vytá-
pění města. 

Samotnému spouštění 
seismometru předcházely něko-
likadenní přípravy, během kte-
rých vědci prováděli řízené in-
jektáže, kdy pod tlakem vháněli 
do vrtu vodu. Ověřovali tak 
reakci horninového prostředí na 
zvyšující se tlak a objem vody, 
což je jeden z klíčových para-
metrů, které potřebují pro další 
výzkum. Po spuštění seismo-
metru proběhne vyhodnocování 
všech dosud získaných údajů. 

Ty pak zástupci RINGENU před-
staví mezinárodní vědecké radě, 

která zasedne v únoru   
v Litoměřicích, a bude roz-
hodnuto o dalším postupu.

Již nyní žádá RINGEN o 
dotaci ve výši 90 milionů ko-
run, která by měla financovat 
vyhloubení druhého vrtu o 
hloubce cca 1,5 kilometru. „Na 
základě dosavadních výsledků 
výzkumu umístíme druhý vrt 
do optimální vzdálenosti od 
současného vrtu. Následně 
oba vrty hydraulicky propo-
jíme, čímž by měl vzniknout 
kýžený výsledek, tedy experi-
mentální geotermální výměník 
pro jímání zemského tepla,“ 
uvedl manažer projektu Anto-
nín Tym.

Nejen spouštění seismomet-
ru do takové hloubky je unikátní 
v rámci celé střední Evropy. 
Vtlačování vody do vrtu, které 
probíhalo v uplynulých dnech, 
je zatím první podobnou operací 
prováděnou v České republice 
v této hloubce. Na projektu 
pracuje celkem sedm výzkum-
ných organizací. /bub/

Seismometr byl spuštěn do 
hloubky 1 500 metrů.
          Foto Michaela Bubeníčková
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rEvITALIzACE TyršOvA NÁMĚSTÍ pOkrAčujE

Pivo se začne vařit v polovině roku
Zhruba v polovině letošního roku se v Litomě-
řicích opět začne vařit pivo. Na konci loňského 
roku byla slavnostně ukončena rekonstrukce 
části architektonicky unikátního areálu.

Podařila se díky finanční podpoře z programu 
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, 
který byl schválen v rámci platformy RESTART, 
spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu 
(MPO) a implementované agenturou CzechInvest.

Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy a 
přípojky technické infrastruktury stávajícího ob-
jektu - jižní části východní budovy A na prostory 
minipivovaru (varnu, šrotovnu, zázemí pro za-
městnance, sklad, vodní hospodářství a kotelnu). 
Práce na zhruba 650 metrech čtverečních byly 
zahájeny loni v lednu a na konci roku skončily. 
Cílem bylo zachování původního industriálního 
vzhledu a maximálního počtu původních prvků. 

MPO označilo litoměřický projekt za vlajkovou 
loď programu RESTART. „Jeho smyslem je měnit 
chátrající a nevyužívané prostory tak, aby se do 
nich vrátil život. Příští rok budeme proto  
v podobných projektech pokračovat,“ konsta-
tovala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu 
Silvana Jirotková. Projekt si vyžádal celkem 22 
milionů korun, z čehož 11,5 milionu korun před-
stavovala podpora MPO. 

Nový nájemce, který vzešel z výběrového řízení, 
počátkem roku převzal klíčky od objektu. „Na jaře 
začneme s instalací technologií a  
v polovině roku spustíme výrobu,“ říká Dionýz Hutár, 
zástupce rodinné firmy Hutár Agro, s.r.o.       /eva/

SLOvO STArOSTy

Vážení 
Litoměřičané,
úspěšně zakon-
čenou rekon-
strukci části 
měšťanského 
pivovaru pova-
žuji za významný 

okamžik pro město Litoměřice, 
k němuž pivovarnictví histo-
ricky patří. Děkuji tímto Minis-
terstvu průmyslu a obchodu i 
Czechinvestu za poskytnutou 
podporu a firmě INSKY  
za úspěšně završenou realizaci 
stavby. Tím však revitalizace 
areálu pivovaru, disponujícího 
mj. i rozsáhlým podzemím, 
nekončí. Hledáme využití také 
pro další části. 

Tyršovo náměstí již několik 
let systematicky rozvíjíme.  
Na místě bývalé lahvárny jsme 
vybudovali moderní par-
koviště, vedle něj krásný park, 
zrekonstruovali roky chátra-
jící gotický hrad a nyní jsme 
úspěšně zahájili rekonstrukci 
areálu pivovaru, ve které chce-
me pokračovat. Podnikatel-
ským využitím areálu, včetně 
opravy rozsáhlého podzemí a 
kultivací pivovarského dvora, 
zvýšíme atraktivitu nejen 
tohoto areálu, ale celého 
Tyršova náměstí, a to jak pro 
podnikatele, tak i obyvatele a 
návštěvníky města. 

Ladislav Chlupáč 

Rozpočet je schodkový
Dokončení ze strany 1 
Podle předpokladů dojde k prohloubení schodku 
o dalších zhruba 8,5 milionu korun. Nárůst mezd 
bude řešen na příštím jednání zastupitelstva 
prvním rozpočtovým opatřením.

„Rozpočet jsme vytvořili rozumný, proinvestiční. 
Je ovlivněn dvěma faktory. Tím prvním je stavba 
52 startovacích bytů za zhruba 150 milionů korun, 
kterou reagujeme na dlouhodobý požadavek 
veřejnosti a skutečnost, že jsme na realizaci získali 
padesátimilionovou dotaci. Druhým faktorem je 
zvyšování  mezd, které v poslední době rostou 
rychleji, než je růst příjmů města v závislosti na 
ekonomické situaci státu. Proto jsme museli snížit 
podporu sportu o zhruba deset procent. Je to 
ovlivněno i tím, že nám klesají příjmy z hazardu, 
což je ovšem z hlediska společnosti jedině dobře,“ 
shrnul rozpočet místostarosta Karel Krejza. 

Kromě vybudování startovacích bytů čeká 
město letos i řada dalších investic. Jednou  
z nejvýznamnějších má být vybudování odborných 
učeben v Masarykově základní škole, bezpečného 
přechodu pro chodce na Českolipské ulici, projekt 
regenerace zeleně v Mezibraní, stavba nové komu-
nikace v ulici Bojská, pokračující revitalizace pokra-
tického sídliště, budování dalších podzemních 
kontejnerů, opravy komunikací, chodníků apod. 

Zastupitelé rozpočet schválili většinou hlasů. 
Pozitivně se k němu vyjádřila i opozice, byť ne 
všichni ho podpořili. „Je dobře vytvořen, nicméně 
s realizací projektu PAVE týkajícího se stavby bytů 
nesouhlasíme, protože město dlouhodobě finančně 
zatíží. Proto rozpočet nepodpoříme,“ vysvětlil zastu-
pitel Marek Kocánek (ANO 2011), který se společně 
se sedmi opozičními kolegy z celkem 27členného 
zastupitelstva zdržel v souladu s tímto prohlášením 
hlasování. /eva/

zApOjENÍ vEŘEjNOSTI  

Participativní rozpočet je jednodušší
Máte zajímavý nápad, jehož 
realizace by mohla být pro Lito-
měřice přínosem, ale chybí vám 
na něj peníze? Město vyhlašuje 
i pro letošek participativní roz-
počtování, tentokrát však  
s jednoduššími pravidly.

Podstatnou změnou je na-
příklad možnost předložení pou-
ze projektového záměru pomocí 
jednoduchého formuláře, nikoliv 
již zpracovaného projektu, jako 
tomu bylo v minulých letech. 

Změny doznal i samotný název, 
nově hledejte název „Tvoříme 
Litoměřice 2020“. I letos platí, 
že nápad musí být realizován 
na veřejném prostranství nebo 
veřejně přístupné budově a na 
majetku ve vlastnictví města, 
ne však na prostranstvích ve 
správě příspěvkových organizací. 
Nově se také snížila dolní hrani-
ce finanční částky na projekt na 
10 000 Kč a pro podání žádosti 
není třeba podporovatele.

„Návrhy lze podávat do 29. 

února. O vítězi rozhodnou opět 
obyvatelé Litoměřic v hlasování,“ 
uvedla Irena Vodičková, koordiná-
torka Zdravého města Litoměřice. 

Participativní rozpočtování se 
v Litoměřicích koná popáté.  
V uplynulých letech díky tomuto 
projektu došlo k rozšíření dět-
ského hřiště na Mostné hoře, 
vyrostla Bosá stezka v areálu 
ZŠ U Stadionu, dvůr u ZŠ Lingua 
Universal se proměnil v zelenou 
oázu a vzniklo nové hřiště při ZŠ 
Havlíčkova. /bub/

rekonstrukcí prošla levá zadní část pivovaru.
 Foto Michaela Bubeníčková

NEruDOvA A NEzvALOvA

Opravy přinesou 
dopravní omezení 

Počátkem března začne 
rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu v ulicích Nerudova 
a Nezvalova. Probíhat bude 
po etapách. Počítat je třeba 
v souvislosti s chystanými 
stavebními pracemi s dopravní 
uzavírkou, jejíž přesný termín 
ještě nebyl upřesněn. 

V případě kanalizace jde  
o rekonstrukci staré betonové 
stoky z roku 1906. Nahrazeno 
bude kameninovým potrubím. 
Součástí stavby je vybudování 
14 revizních kanalizačních ša-
chet a přepojení 46 přípojek.  
U vodovodu půjde  
o rekonstrukci litinového 
potrubí z roku 1935. Projekt 
počítá i s přepojením 22 
vodovodních přípojek. 

Investorem stavby kana-
lizace a vodovodu je Severo-
česká vodárenská společnost. 
Zároveň s tím město chystá 
rekonstrukci chodníků a je 
připraveno se spolupodílet na 
obnově komunikace. /eva/ 
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pŘEHLED NEjEN INvESTIčNÍCH AkCÍ

Rok 2019: Dokázali jsme společně s vámi
•  Na začátku roku 2019 jsme oficiálně pře-
dali k užívání opravený objekt v kasárnách 
Dukelských hrdinů oddílům karate, boxu, be-
achvolejbalu a turistickému oddílu Litomíci.

•  Zprovoznili jsme na parkovišti U Hvězdár-
ny první veřejnou rychlodobíjecí stanici 
pro elektromobily. 

•  Otevřeli jsme za účasti mnoha vědců 
Centrum pro výzkum geotermální energie 
RINGEN v zadní části Jiříkových kasáren. 
Cílem bude nalézt vhodné bezpečné způso-
by jak dostat teplo z nitra země na povrch 
a využít ho pro vytápění s cílem nahradit 
v Litoměřicích uhlí jako zdroj centrálního 
vytápění. To vše v kombinaci s tepelnými 
čerpadly a solární energií. 

• Pokračovali jsme v regeneraci pokratické-
ho sídliště, a to čtvrtou etapou rekonstruk-
ce týkající se lokality ohraničené ulicemi 
Ladova a Alfonse Muchy. Zároveň město 
zahájilo projektové práce na realizaci páté 
etapy. 

•  Byla dokončena vzduchotechnika  
v knihovně. 

•  Zahájena byla rekonstrukce administra-
tivní budovy v kasárnách Pod Radobýlem. 

•  Úspěchem skončilo historicky první refe-
rendum. Do hlasovacích místností dorazilo 
52,31 % oprávněných voličů, kteří rozhodli, 
že nemocnice nesmí být prodána soukromé-
mu subjektu. 

•  Do ulic vyjely nové autobusy městské 
dopravy. Máme čtyři linky místo původních 
dvou a pět nově umístěných zastávek. MAD 
je i nadále zdarma, počet cestujících narostl. 

•  Chceme být městem přívětivým cyk-
listům. Nově kolařům umožňujeme obou-
směrný průjezd některými jednosměrnými 
ulicemi. Pokud se novinka osvědčí, míst 
přibude.

•  ZŠ B. Němcové má nový venkovní výtah, 
nový povrch sportoviště a opravený dvorní 
trakt, včetně venkovní učebny. Masarykova 
ZŠ zase workoutové hřiště. 

•  Všechny objekty mateřských škol jsou 
zatepleny. Proces zahájený v roce 2013 
završilo zateplení MŠ v Mládežnické ulici.

•  Pokračovaly opravy ulic a chodníků. 
Novotou svítí například ulice Vavřinecká, 
nový chodník byl vybudován u Družby, 
na Březinově cestě, v ulici Švermova a 
Mládežnická, nová parkovací místa vznikla 
v ulici Družstevní a nové veřejné osvětlení 
bylo dokončeno v ulici Zahradnická.

•  Ve spolupráci s TSM jsme opravili po-
vrchy komunikací v ulicích Alšova, Hálkova, 
Turgeněvova, Květinová, Rooseveltova, 
Havlíčkova a Družstevní.

•  Příprava výstavby nových bytů projektu 
PAVE v kasárnách Dukelských hrdinů byla 
završena podepsáním smlouvy se zhotovi-
telem stavby.  

•  Byla dokončena komunikace a dešťová 
kanalizace v ulici Jarní.

•  Rozšiřujeme podzemní kontejnerová 
stání na tříděný odpad. Nová vznikla v ulici 
Na Valech, na parkovišti blíže kruhovému 
objezdu, další potom v ulici Alfonse Muchy.

•  Nově jsme začali třídit olej. Rozmístěno 
bylo pro tyto účely téměř 21 kontejnerů.

•  Instalovali jsme první chytrý odpadkový 
koš před dolní vlakové nádraží.

•  Téměř 300 zájemců podalo žádost  
o kompostér, který město dávalo zdarma.

•  Až 50 tisíc korun jste mohli získat od města 
na pořízení nádrže na zachytávání dešťové 
vody. MěÚ totiž vyhlásil nový dotační program, 
který pomáhá šetřit vodou. Setkal se s velkým 
zájmem a rozdělen byl téměř milion korun.

•  Vyhloubili jsme celkem šestici vrtů. Pět 
z nich se nachází na koupališti, kde jsme mj. 
vybudovali i systém na zavlažování trávníků, 
šestý pak v ulici Mezibraní.

•  Strážníci městské policie jsou nově vy-
baveni osobními kamerami. Přibyl další ná-
stroj, který pomáhá plnit úkoly a poskytuje 
možnost zpětného vyhodnocení zásahu. 

•  Obnova nemovitých kulturních památek 
pokračovala. V rámci Programu regenerace 
Městské památkové rezervace Litoměřice 
jsme přispěli třemi miliony korun vlastníkům 
významných objektů.

•  V průjezdu domu Kalich (místo dnešní 
radnice) ze 16. století jsme zjistili, že 
pod vrstvou nátěrů a štuků jsou původní 
kletované povrchy s barevnou malovanou 
dekorativní úpravou. Pustili jsme se  
do restaurování jedné z částí, aby ná-
vštěvníci radnice viděli práci restaurátorů 
(od sond až po restaurátorský zásah). 

•  Odhalili jsme čtyři díla v rámci 5. ročníku 
mezinárodního sochařského sympozia. Díla 
zkrášlila lesopark na úpatí Mostné hory.

•  Měli jsme zcela výjimečnou příležitost být 
svědky unikátního postupu obnovy krovů 
Kalichu. Dřevo na opravu totiž bylo plaveno 
po Labi a máčeno v rybníku po dobu téměř 
tří měsíců. 

•  Přístupná přímo z Mírového náměstí a 
zcela zrekonstruována je podatelna MěÚ.

•  Jako první město v kraji jsme nabídli 
službu pro samostatně žijící seniory. Projekt 
„Seniorská obálka“ pomáhá záchranářům  
v péči o seniory v nepříznivé situaci.

•  Podporovali jsme seniory, kteří mají stále 
chuť se vzdělávat. Své nadšení ze studia 
dokázali úspěšným zakončením zimního 
semestru Univerzity třetího věku nejen při 
škole EKONOM, ale i při ZUŠ. 

•  Pro seniory starší 60 let jsme připravili 
kampaň „Místa přátelská seniorům“.

•  Litoměřice mají svůj první grafický 
vizuál. Název města Litoměřice s věží 
Kalich vsazenou do písmene „M“, podtr-
ženého vlnkou symbolizující řeku Labe, a 
to v barvě modré. Tak lze stručně charak-
terizovat logo, které je součástí kompletní 
proměny, jíž z hlediska grafiky Litoměřice 
projdou. 

•  Participativní rozpočtování pro rok 2019 
má vítěze. Nejvíce bodů získalo ve veřejném 
hlasování dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova.

•  Zahájeny byly farmářské trhy na Tržnici 
Felixe Holzmana, konaly se každý pátek.

jedna z nových soch instalovaných na úpatí 
Mostné hory. Foto: Eva Břeňová

Nové vědecko výzkumné geotermální cent-
rum. Foto: Eva Břeňová
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Co čeká město Litoměřice v roce 2020?
•  Do nového roku jsme vstoupili otevřením 
detašovaného pracoviště matriky 
v nemocnici

•  Stavba 52 startovacích bytů v kasárnách

•  Nový, bezpečný přechod pro chodce  
v Českolipské ul.

•  Nové odborné učebny v Masarykově ZŠ 
a  nový venkovní výtah s cílem dosáhnout 
bezbariérovosti školy

•  Pokračující revitalizace povrchů školních 
hřišť - v ZŠ Ladova, MŠ Delfínek, Sedmikrás-
ka, Větrník a Paletka

•  Oprava prvního armádního objektu  
v kasárnách pod Radobýlem pro podni-
katelské využití. Vzniknou zde prostory 
vhodné k pronájmu spolu s doprovodnou 
infrastrukturou potřebnou pro provoz zde 
sídlících firem, včetně parkoviště

•  Regenerace zeleně v ulici Mezibraní 

•  Zajištění bezbariérovosti městského úřadu 
na Mírovém nám. výstavbou výtahu a toalet

•  Stavba části komunikace v ulici Bojská 

•  Oprava povrchů dalších městských 
komunikací: Nerudova a Nezvalova, Elišky 
Krásnohorské v úseku Dobrovského - Liš-

kova, Werichova a U Katovny , Bojská (mezi 
ulicemi Škroupova - Pokratická), Šafaříkova, 
Dvořákova, Smetanova a Neumannova (mezi 
ulicemi Nerudova - Kozinova)

•  Nové veřejné osvětlení a chodníky v ul. 
Neumannova a Dubová, nové chodníky  
v Nerudově ul.

•  Realizace dalšího úseku přístupové 
cesty k Mostné hoře, obnova a doplnění 
mobiliáře, stejně jako tudy vedoucí naučné 
stezky 

•  Pokračující revitalizace výstaviště

•  Obnova dětských hřišť za cca 1,5 mil. Kč

•  Nasvětlení dalších přechodů pro chodce

•  Instalace mlžných stožárů Na Valech

•  Oprava vodovodního potrubí v Srdíčku

•  Vznik soukromé zubní kliniky na Mírovém 
náměstí v domě, kde dříve bývala lékárna

•  Začlenění nemocnice do sítě páteřních 
nemocnic sdružených v Krajské zdravotní 

•  Obnova prvních zastávek městské auto-
busové dopravy v jednotném designu

•  Nová pravidla upravující vzhled reklamy  
v městské památkové rezervaci 

•  Po třech letech se v Litoměřicích usku-
teční 8. ročník celorepublikových Hasič-
ských  slavností

•  Dojde k dalšímu rozšíření vánoční výzdo-
by a zkvalitnění vánočních trhů 

•  Centrum SRDÍČKO dosáhlo v hodnocení 
kvality pěti hvězd od Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb ČR. Nejvyšším počtem 
5 hvězd v oblasti poskytování ambulantních 
služeb se kromě SRDÍČKA mohou v celé ČR 
pochlubit už jen dvě další zařízení.

•  Připravili jsme prázdninový pobyt pro 
dvacet školáků, jejichž rodiče si letní tábor 
nemohli finančně dovolit. 

•  Dendrofon, nový edukační prvek, je 
k dispozici na hřišti pod Mostnou horou. 
Děti se zde učí poznávat stromy dle tvaru 
koruny, kůry, plodu, listu, struktury a barvy 
dřeva a hlavně podle zvuku. 

•  Získali jsme 1. místo v krajském kole 
soutěže Zlatý Erb za nejlepší elektronickou 
službu, kterou je „Tichá linka“ pro neslyšící.

•  Obdrželi jsme dvě stříbrné „medaile“, a to 
za elektronickou službu Utility report (nová 
služba pro stavebníky) a za webové stránky 
města.

•  Město získalo prestižní ocenění v rámci 
celorepublikové soutěže E.ON. Energy 
Globe za dlouhodobé úspěchy v oblasti 
udržitelné energetiky. 

•  Dosáhli jsme obrovského úspěchu  
z hlediska hodnocení kvality veřejné správy. 
Nejprve jsme obhájili první místo v soutěži 
„Přívětivý úřad Ústeckého kraje 2019“, když 
jsme za sebou nechali magistrátní úřady 

měst Děčín a Most. Následně jsme zvítězili  
i v rámci ČR „Přívětivý úřad České repub-
liky 2019“, následováni Magistrátem města 
Liberec a MěÚ ve Žďáru nad Sázavou

•  Zlatou příčku obsadil MěÚ i v soutěži 
„Cena personalistů za nejlepší HR projekt 
roku 2019“, kde dokázal, že i subjekt 
veřejné správy dokáže jakožto dobrý za-
městnavatel uspět v konkurenci firem jako 
Škoda Auto, Hyundai Motor Manufacturing 
Czech či Vodafone Czech Republic. 

•  Druhé místo MěÚ vybojoval v soutěži 
„Cena hejtmana Ústeckého kraje za spole-
čenskou odpovědnost“, a to v kategorii 
„Veřejný sektor - obce s rozšířenou pů-
sobností“. 

•  Revitalizace Palachovy ulice získala  
2. místo v soutěži Stavba Ústeckého kraje 
2018.

•  Slova díků si vyslechlo třináct „Srd-
cařů“, podnikatelů, kteří nezištně pomá-
hají druhým,  a zástupci tří nejkrásnějších 
provozoven. Ocenili jsme i dobrovolníky  
a nejúspěšnější žáky základních škol.

•  U příležitosti 30. výročí sametové revo-
luce jsme instalovali bronzovou trikoloru na 
roh budovy České spořitelny. 

•  Připravili jsme a zorganizovali společně 
s vámi desítky akcí, výstav, koncertů a se-
tkání v rámci oslav 800 let založení města. 

Na budoucnost Litoměřic si na Mírovém ná-
městí připilo 2 141 lidí, čímž jsme se ocitli  
v České knize rekordů.

•  V tričkách s logem oslav 800. výročí 
města lidé cestovali po celém světě a 
domů posílali fotografie. Skvělá propagace 
Litoměřic nejen v ČR, ale i v zahraničí. Díky 
vám všem.

• Rok oslav 800. výročí města zakončil  
na závěr vánočních trhů videomapping 
„Osm století příběhů“, promítaný na bu-
dovu radnice.

•  Završili jsme rekonstrukci levé zadní 
části  pivovaru. 

videomapping „Osm století příběhů“ sku-
tečně zaujal. Foto: Eva Břeňová

vánoční výzdoba centra města bude letos 
bohatší. Foto: Eva Břeňová
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mentu se v Litoměřicích objevily již o mnoho 
let dříve. Takzvaný „reklamní smog“ se začal 
v městech ČR objevovat zejména od 90. 
let. Přesto ještě dnes řadu obcí trápí a jen 
několik málo z nich má zpracován dokument, 
který by se s tímto negativním fenoménem 
pokoušel nějakým způsobem vypořádat 
a naše město teď do této hrstky patří také. 
Při tvorbě „naší“ verze jsme se rozhodli inspi-
rovat u průkopníků v této otázce – u Znojma 
a MČ Brno-Střed. Stejně jako v těchto dvou 
městech, tak i řadě měst v Evropě, naším cí-
lem při vzniku dokumentu v žádném případě 
nebylo a není jakkoliv limitovat podnikatele v 
historickém centru města. Tímto materiálem 
chceme jen upozornit na jednu jednoduchou, 
ale velice významnou věc. Veřejný prostor 
nepatří jen někomu – patří z části všem, 
kteří se v něm pohybují. A vše, co v tom-
to prostoru zanecháváme, od plastových 
stojanů, křiklavých plakátů, až třeba po 
pohozené odpadky, působí na všechny 
ostatní, kteří se v tomto prostoru pohybují 
nebo v něm dokonce žijí. Naši předci nám 
zanechali stovky let budovanou tvář a krajinu 
města, kterou se snažili utvářet tak, aby 
byla dobrá a příjemná pro život. To bychom 
si měli uvědomovat pokaždé, když se do 
podoby města rozhodneme něco vepsat. Ať 
už je to nová budova, umělecké dílo, vzhled 
obchodu nebo i dočasná reklama. A proto 
jsme se rozhodli vytvořit a vydat „Zásady 
reklamy,“ které tuto skutečnost připomínají 
a říkají – všechno jde dělat decentně, slušně 
a s úctou k ostatním. 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří 
se mnou na tomto materiálu intenzivně 
pracovali, zejména odboru školství, kultury 
a památkové péče MěÚ a ing. arch. Jakubu 
Pleyerovi.

Mgr. Petr PANAŠ /
Strana zelených
„Přírodní hřiště na Mostce“

Koncem roku 2015 prosadili 
v zastupitelstvu Zelení, aby 
se v lesoparku Mostná hora 
začalo postupně budovat 
dětské přírodní hřiště. Je-
likož k tomu nedošlo, znovu 
tuto otázku otevíráme. Zá-
roveň chceme zmínit rozdíl 

mezi běžným a přírodním hřištěm, který je 
dle lidí, kteří se touto tematikou zabývají, 
následující.

Zatímco těm běžným dominují prolézačky 
a prefabrikované prvky z katalogů a většinou 
jsou plochy hřiště bez větší vegetace, na hři-
šti v přírodním stylu dominuje zeleň. Přírodní 
hřiště se snaží dětem zprostředkovat zážitek 
z přírody. V očích dospělého vlastně hřištěm 
nejsou. Pro fantazii dětí je ale plácek v lese, 
padlý strom nebo křoví úžasnou hernou. 
Jedná se vlastně o miniaturní krajiny v 
dětských dimenzích, kterými se děti mohou 
„prohrát“ od jednoho kouta do druhého. 
Děti v něm naleznou houští plná úkrytů i 
volné plochy a mohou měnit prostředí hřiště. 
Odborníci poukazují i na další výhody. Dle 
nich je kouzlo přírodních hřišť i v tom, že 
vypadají každý den i v každém ročním období 
jinak.  Jednotlivé „herní prvky“ mohou být i 
relativně vzdáleny od sebe, aby  při procház-
ce lesoparkem byly ze strany dětí průběžně 

využívány. Spíše než o nějaké finančně nebo 
technicky náročné instalování jde o nápad a 
využití místních podmínek terénu a zeleně 
s doplněním mírně upravených dřevin, ka-
menů, provazů, atp. I z tohoto důvodu jsme 
navrhovali, že se dětské přírodní hřiště bude 
budovat postupně, což město finančně 
nezatíží.

Sám jsem byl několikrát svědkem, jak 
typizovaná lezecká stěna na dětském hřišti 
zela prázdnotou, ale blízký strom vhodný k 
lezení, byl obsypán šplhajícími dětmi. Jsem 
přesvědčen, že možnost hrát si v přírodě a 
na místě pěšky dostupném, což Mostná hora 
splňuje, ocení děti i dospělí. 

Mgr. Petr HOŠEK /
Severočeši Litoměřice
„Co hýbe, podle mého mínění, 
v současné době Litoměřicemi?“

Na zastupitelstvu v prosinci 
2019 se jasně ukázalo, že je 
všeobecná vůle vyřešit sou-
časnou situaci v nemocnici 
jejím převodem na Krajskou 
zdravotní. Memorandum bylo 
nakonec podpořeno všemi 

zastupiteli. Nechci hodnotit, které řešení 
mohlo být nejvhodnější a kdo má vlastně 
pravdu, ale konečně se něco děje.

Vedle tématu, které je sice nesmírně 
závažné, ale nikoliv jediné, trochu zapadl 
úspěch městského úřadu. Jedná se o při-
znání dotace přesahující 20 milionů z IROP 
na vybudování odborných učeben na Masa-
rykově základní škole. Osobně se mě tahle 
akce dotýká, ale já bych chtěl především 
poděkovat všem, kdo celý projekt před 3 
roky připravovali, ať jsou to kolegové ze 
školy, architekti i úředníci městského úřadu. 
Připravili projekt, který poněkud nečekaně 
uspěl. Nejstarší česká škola ve městě tak 
získá další impuls pro svůj rozvoj a posune 
se dále do 21. století. I přes komplikace při 
realizaci se velmi těším, až bude hotovo. 

Dalším velkým projektem, který musí 
být zrealizován v průběhu roku 2020, je 
projekt PAVE, první aktivní veřejná budova 
v ČR. Náročný plán za 140 milionů korun s 
šibeničními termíny je opravdu výzvou pro 
všechny zúčastněné. Bonusem, který je pro 
Litoměřice zásadní, je vybudování 52 bytů, 
u nichž lze předpokládat startovací bydlení 
pro mladé, rodiny s dětmi a podobně.  

Milým překvapením je pro mě dění v 
Centrální školní jídelně. Nový ředitel se 
rozhodl k radikálním změnám a ty jsou 
skutečně znát. Vedle pokusů se změnami 
jídelníčku je to i změna přístupu personálu, 
k dětem a učitelům.  Předpokládám, že tren-
dy, k nimž jídelna směřuje, budou vnímány 
jako pozitivní a budou i nadále pokračovat, 
aby se zvýšila atraktivita jídelny pro děti i 
veřejnost.

Posledním momentem, o kterém se chci 
zmínit, je otázka dětských hřišť. Rozpočet 
na rok 2020 počítá s razantním navýšením 
financí směřujícím nejen do revizí a vyba-
vení, ale také do revitalizací, oplocení a 
dopadových ploch. Proti roku 2019 se suma 
na dětská hřiště zvýšila o 1 250 000 korun. 
Pevně věřím, že se tyto prostředky výrazně 
promítnou do podoby hřišť v celém městě.

Ing. Marek KOCÁNEK /
ANO 2011
„Věřím, že se nové multifunkční haly 
dočkáme“ 
 

Na úvod roku 2020 mi 
dovolte popřát čtenářům 
Radničního zpravodaje 
mnoho osobních i pracovních 
úspěchů, štěstí a hlavně 
pevné zdraví. Říká se sportem 
ku zdraví a tím bych plynule 
navázal na téma multifunkční 
haly. Téma víceúčelového kry-

tého sportoviště rezonovalo unisono Litomě-
řicemi před posledními komunálními volbami. 
Absence multifunkční haly ve městě naší 
velikosti je značnou nevýhodou. Limituje nás 
to v možnosti pořádání větších sportovních 
akcí či žákovských olympiád. Nyní se pořa-
datelé podobných akcí obracejí na sousední 
města. Vždyť ještě před 2 lety měly Litoměři-
ce futsalový tým, který hrál první ligu, ale na 
„domácí“ zápasy museli litoměřičtí fanoušci 
jezdit do sportovní haly Chemik v Lovosicích.

Původní záměr radnice předpokládal 
stavbu v prostorách výstaviště. Přišel nám ale 
nešťastný zejména z důvodu značné docház-
kové vzdálenosti od základních a středních 
škol, kterým by měla tato hala primárně slou-
žit k tělovýchově. Od počátku jsme preferovali 
variantu haly v blízkosti centra. Pomyslným 
těžištěm vzdělávacích institucí je prostor 
kolem gymnázia a Masarykovy ZŠ. Stávající 
hala pochází z 80. let minulého století a není 
v dobrém stavu. Limitující faktor omezené-
ho počtu parkovacích míst chceme vyřešit 
vhodnými stavebními úpravami v okolí. Pokud 
by vznikla multifunkční hala při gymnáziu, pak 
by financování stavby nebylo v režii města, 
ale Ústeckého kraje, který je zřizovatelem 
gymnázia. 

V těchto intencích jsme získali podporu 
celého zastupitelstva města a zahájili jednání 
s představiteli kraje. Nový objekt multifunkční 
sportovní haly by měl obsahovat tři variabilně 
propojitelné tělocvičny a díky této kapacitě 
umožnil dopolední sportování jak studentům 
gymnázia, tak Masarykovy ZŠ. Hala bude 
navržena skutečně  jako  víceúčelová tak, aby 
kromě tradičních sportů (basket, florbal, fut-
sal…) uspokojila potřeby parkuristů, nabídla 
lezeckou stěnu a zastala roli reprezentativní 
auly pro slavnostní příležitosti pořádané 
gymnáziem. Své zázemí by zde našly i různé 
sportovní kluby. Věřím, že se nakonec nové 
multifunkční haly dočkáme. Sportu zdar. 

PhDr. Filip HRBEK / ODS 
„Veřejný prostor patří z části nám 
všem“

Na prosincovém jednání 
zastupitelstva města byl 
projednán bod, u kterého 
bych se chtěl ve svém 
komentáři zastavit. Jde o 
schválení Zásad reklamy 
a označování provozoven 
v Městské památkové 
rezervaci v Litoměřicích, na 

jejichž vzniku jsem se podílel.
Tento dokument je výsledkem téměř 

rok a půl trvajících diskuzí, debat a jednání, 
i když první myšlenky na vznik tohoto doku-
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pOrADNÍ OrGÁN zASTupITELSTvA 

Kontrolní výbor neshledal nedostatky
„Kontrolní výbor nenašel poru-
šení předpisů,“ stojí ve zprávě 
shrnující činnost kontrolního 
výboru za rok 2019. 

Během prvního roku fungování 
kontrolovali jeho členové plnění 
usnesení zastupitelstva a rady 
města, zaměřili se i na to, zda 
probíhají v souladu se zákonem, 
zejména zákonem o obcích. Dále 
byl pověřen prověřit fungování 
dvou příspěvkových organizací, 

a to Centrální školní jídelny a 
Domova dětí a mládeže Rozma-
rýn, dále pak i způsob nakládání 
s nepotřebným majetkem města. 
Členové se účastní výběrových 
řízeních pořádaných městem  
na základě žádostí rady města.

Dle slov zastupitele a předse-
dy Jiřího Adámka pracuje výbor 
tak, jak má. „Jednání jsou vždy 
konstruktivní,“ uvedl Jiří Adámek, 
který zprávu prezentoval  
na prosincovém jednání městské-

ho zastupitelstva. Sedmičlenný 
výbor se schází jednou měsíčně. 
Podrobnosti ze zasedání jsou zve-
řejňovány na webu města.   /pek/

Členové KV:
Jiří Adámek (ANO 2011),
Roman Kozák (ODS),
Jan Fišera (ODS),
Jaroslav Růžička (KSČM),
Aleš Stibal (Zelení a Piráti),
Jiří Skřivánek (Severočeši Ltm.)
Radek Voženílek (Sport a zdraví)

NEpŘEHLÉDNĚTE

Čipování psů je 
od ledna povinné
Od 1. ledna je povinné očkování 
psa proti vzteklině na území ČR 
platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. 

Výjimkou jsou psi, kteří jsou 
označeni čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 
2011. V Litoměřicích platí od 
roku 2012 vyhláška o povinném 
čipování psů a s tím spojenou 
evidencí. Ustanovení veterinární-
ho zákona má přednost před 
obecně závaznými vyhláškami 
obcí.

Zastupitelé schválili změnu 
stávající vyhlášky. Nahradí ji vy-
hláška, která stanovuje pouze po-
vinnost přihlásit psy do evidence 
a upravit náležitosti a způsob 
vedení evidence označených 
psů a jejich chovatelů. „Vedení 
evidence se osvědčilo zejména 
pro práci městské policie se ztra-
cenými psy. Strážníci mají čtečky 
čipů a jsou napojeni na evidenci, 
kde zjistí chovatele. Proto bylo 
navrženo její zachování,“ vysvět-
lila Martina Skoková, vedoucí 
kanceláře starosty a tajemníka 
městského úřadu. /pek/

SAzBA SE NEMĚNÍ

Poplatek za psa je drobně změněn
V souvislosti s novelou zákona o místních poplat-
cích se město Litoměřice rozhodlo přistoupit ke 
změně stávající místní vyhlášky týkající se poplatku 
ze psů. Novou vyhlášku schválili zastupitelé.

Podle nového znění zákona bude možné poplatek 
ze psů vztáhnout i na psy cizinců, kteří jsou  
ve městě hlášeni. Dále došlo k menším změnám  
v osvobození od poplatku, kdy místo „osoby bez-
mocné a osoby s těžkým zdravotním postižením“ 
zákon stanovuje osvobození pro „osoby, které 
jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické 
osoby podle zákona upravujícího sociální služby“. 
Snížená sazba poplatku je nově stanovena  
na osoby starší 65 let a zůstává zachována na 
200 korun.

Od nového roku se ruší osvobození od po-
platku pro čipované psy. „Naposledy jej poskytne-
me v roce 2020 držitelům psů, kteří ohlásili čip 
v roce 2019,“ sdělila Martina Skoková, vedoucí 
kanceláře starosty a tajemníka MěÚ. Doposud 
nemuseli majitelé čipovaných psů platit poplatek 

po dobu jednoho roku. Aby lidé pobírající starobní 
důchod nemuseli platit plnou sazbu, rozhodlo se 
město od poplatku osvobodit osoby ve věku  
od 62 do 65 let, jejichž jediným zdrojem příjmů je 
invalidní nebo starobní důchod.  /pek/

LITOMĚŘICE jSOu SOučÁSTÍ

Kraj otevře data
Publikovat na jednom místě a v jednotném 
formátu data například z dopravy, městských 
služeb, turismu, kultury nebo podnikání v rámci 
celého kraje a otevřít je veřejnosti. O to usiluje 
nový projekt Portabo, digitální datová platforma 
Ústeckého kraje, u jehož zrodu stálo i město 
Litoměřice.  

Ústecký region je po Praze prvním v ČR, který 
podobnou službu pro obyvatele zřizuje. Novinka má 
pomoci občanům v přístupu k informacím  
z jednotlivých měst. Postupem času zde lidé najdou 
například informace o volných parkovacích místech 
nebo aktuální čas odjezdu jejich autobusového 
spoje. Smyslem je mít kvalitní a jednotná data.

Platforma Portabo bude fungovat jako webový 
portál sjednocující data z celého regionu. Tato 
data budou anonymní a volně přístupná pro 
širokou veřejnost. Spuštěna by měla být do konce 
letošního roku. Kromě Litoměřic na něm spolu-
pracují Ústecký kraj, Inovační centrum Ústecké-
ho kraje, ČVUT, UJEP a města Děčín a Ústí nad 
Labem. /pek/

pErSONÁLNÍ zMĚNA 

Stavební úřad bude 
mít nového vedoucího

Od 1. dubna 
převezme vedení 
Stavebního úřa-
du Městského 
úřadu v Litomě-
řicích 32letý Ing. 
arch. Dominik 
Miko z Malých 
Žernosek. Do-

posud na úřadu zastával pozici 
referenta územně a stavebně 
správního rozhodování. Předtím 
působil v projekčních kancelá-
řích. Do funkce nastupuje poté, 
co do důchodu odchází dlouho-
letý vedoucí stavebního úřadu 
Ing. Jan Nejtek. Před nástupem 
do funkce jsme novému vedou-
címu položili dvě otázky.

Plánujete zavedení změn?
„Zásadní změny neplánuji. 

Potřeba bude vyřešit fungování 
naší spisovny z hlediska perso-
nálního, včetně její postupné 
digitalizace.“

Čeho byste chtěl dosáhnout?
„Rád bych udržel stavební 

úřad ve stávajícím režimu, jehož 
součástí je vynikající kolektiv 
a dobrá pracovní atmosféra. 
Důležitá bude příprava odboru 
na legislativní změny, které mají 
nastat s rekodifikací stavebního 
práva.“ /pek/

Zaveden byl nově
poplatek z pobytu
Poplatek z ubytovací kapacity je od 1. ledna na-
hrazen poplatkem z pobytu.  V této souvislosti 
zastupitelé schválili úpravu místní vyhlášky.

Novela zákona o místních poplatcích ruší místní 
poplatek z ubytovací kapacity a zavádí nový 
poplatek z pobytu. Poplatníkem je podle zákona 
osoba, která v obci není přihlášená. Předmětem 
poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 
po sobě jdoucích dní u jednoho poskytovatele 
pobytu. Město v souvislosti s novelou přistoupilo 
ke zrušení stávající vyhlášky o místním poplatku 
z ubytovací kapacity a vydalo vyhlášku novou.

Zastupitelé města při svém zasedání schválili 
poplatek z pobytu ve výši 15 korun za den. „Od 
poplatku jsou osvobozeni například senioři starší 
65 let, osoby mladší 18 let či osoby starší 18 
let, které studují na střední škole při pobytu  
v internátním zařízení,“ informovala Iveta Za-
labáková, vedoucí ekonomického odboru MěÚ. 
Více informací na: www.litomerice.cz/uredni-
deska/9664-vyhlaska-c-4-2019-o-mistnim-po-
platku-z-pobytu). /pek/
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v podobném duchu jako je zastávka  
v palachově ulici budou laděné i další zastávky 
ve městě. Foto: Michaela  Bubeníčková

NApSALI jSTE 

Místní doprava nám
usnadňuje život

Chtěla bych poděkovat za 
všechny cestující, kteří MAD 
využívají. V denních a pod-
večerních hodinách jsou 
spoje obsazené  a navíc 
zdarma. Chtěla bych zejména 
v dobrém upozornit na to, 
že místní dopravu využívají z 
velké části i občané staršího 
věku a občané s omezenou 
pohyblivostí, kteří podle mého 
názoru dříve MAD tolik nevy-
užívali. Je to známka toho, že 
častěji navštěvují centrum 
města, scházejí s přáteli 
v místních restauracích, v 
kavárnách, na náměstí a také 
více navštěvují různé kulturní 
akce pořádané městem. Jedná 
se především o linku C, která 
zajíždí přímo na náměstí. 

Děkuji za všechny, kterým 
místní doprava usnadňuje 
život ve městě. 

Iva Holobírková 

(Z dopisu zaslaného vedoucí-
mu odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství MěÚ Janu 
Jakubovi)

pŘEDNOST BuDOu MÍT NÁvšTĚvNÍCI BAzÉNu 

Kapacita parkoviště nestačí
Návštěvníky plaveckého bazénu trápí 
nedostatek parkovacích míst.  Město proto 
zamýšlí vyhradit stání hlavně jim.

Reaguje tak na stížnost více než dvou 
stovek rodičů, kteří s dětmi pravidelně 
přijíždějí na hodiny plavání a nemají kde 
parkovat, neboť současné parkoviště 
využívají i obyvatelé blízkého sídliště. Ti 

navrhovali vybudování parkoviště na místě 
nevyužívaného beachvolejbalového hřiště. 
Komise územního rozvoje a městských 
památek však tuto možnost zavrhla. Dle 
slov městského architekta Jana Mužíka je 
daná plocha v územním plánu určená pro 
sport a tělovýchovu. Její zastavění by navíc 
v budoucnu znemožnilo případné rozšíření 
bazénu. 

Nejrychlejším a nejefektivnějším řešením 
by se mělo stát vytvoření vyhrazeného 
parkování v místě současného parkoviště 
o kapacitě 27 míst. „Během otevírací doby 
bazénu bude parkoviště vyhrazeno jeho ná-
vštěvníkům, kteří si při příjezdu vyzvednou 
povolenku přímo na pokladně. Umožní 
jim parkování po dobu tří hodin,“ vysvětlil 
předseda komise a radní města Filip Hrbek. 
Mimo otevírací dobu bazénu pak bude par-
koviště využitelné bez omezení. /bub/

TÉMA

Modernizace autobusových zastávek začala, bude postupná 
Autobusové zastávky budou zářit novotou. 
Letos začne jejich postupná modernizace.

Jako první se už během letoška dočkají 
nového proskleného zastřešení minimálně 
tři zastávky, a to v obou směrech v ulici Na 
Valech (u školy a v protisměru u tržnice), a 
dále pak zastávka u Družby. Vypadat by pak 
měly podobně jako ta v Palachově ulici u 
kina Máj. Použito bude speciální sklo, které 
neláká ptactvo, tudíž do něj nenaráží. Město 
z vlastní iniciativy konzultovalo výběr druhu 
skel přímo se zástupci České společnosti 
ornitologické, kteří potvrdili, že současné 
lepení samolepek se siluetou ptáků na čirá 
skla není vůbec účinné. „Máme radost, orni-
tologové byli přístupem Litoměřic nadšení. 
Ještě prý nezažili, aby nějaké město mělo 
zájem postavit skla bezpečná pro ptactvo 

bez předchozí občanské iniciativy,“ podělil se 
o poznatek z jednání místostarosta Lukas 
Wünsch. Základem úspěchu při zajištění bez-
pečí pro ptactvo je zvolení neprůhledných 
skel. Litoměřice proto pro své nové zastávky 
vybralo takovou hustotu vzoru, která nebude 
matoucí ani pro nejmenší opeřence. 

Z technických důvodů není možné zastře-
šit každou zastávku ve městě, všechny by se 
však v několika vlnách měly dočkat označení 
novým logem města a názvem. Na nových 
stojanech cestující naleznou jak jízdní řády, 
tak schéma MAD.

„Naší vizí je, aby do budoucna zastávky 
disponovaly například i wifi připojením nebo 
například chytrými panely, které oznámí, kdy 
přesně přijede další spoj. To je však otázkou 
financí a dalších jednání,“ nastínil možný 
vývoj místostarosta Wünsch. /bub/ 

zMĚNy prO CESTujÍCÍ 

Platí nové jízdní řády MAD
Na konci loňského roku začaly 
platit nové upravené jízdní řády 
městské autobusové dopravy, a 
to pro všechny čtyři linky. 

Při zpracování bylo přihlédnuto 
k dosavadním zkušenostem s 
provozem, kterého se v Lito-
měřicích od července oficiálně 
chopila společnost Autobusy 
Karlovy Vary, a.s. S ohledem na 
provozně technické možnosti 
dané desetiletou smlouvou 
město ve spolupráci s doprav-
cem zohlednilo i řadu námětů a 
připomínek od občanů.

U všech čtyř linek dochází 
k vynechání některých spojů a 
souvisejícím úpravám časových 
poloh u jiných, což umožní 
spolehlivější dodržování jízdních 
řádů v dopravních špičkách a 
zajistí lepší návaznost na vlaková 
spojení. Což bylo jedním ze 
zaslaných podnětů ze strany 
obyvatel. Na lince B například do-
šlo ke změně u spoje 7, který nyní 
v 5.51 hodin naveze zaměstnan-
ce do nemocnice na 6. hodinu 
a spoj 5 zároveň lépe navazuje 
na vlaky přijíždějící v 5.26 a 5.30 
hod. nebo stejně tak spoj 11 lépe 

navazuje na vlaky v 7.26 a 7.30 h.
Na lince C bylo nově zave-

deno žádané zajíždění na Mírové 
náměstí při zpáteční cestě (spoje 
9 až 15). Linka A nově umožňuje 
vstřícnější přepravu pracovníků 
do obchodního centra a večer 
zpět, kdy na základě žádostí 
vznikla nová ranní obsluha do 
zaměstnání v čase 7.21 hodin 
a večerní spoj pro pracovníky 

z centra po pracovní době ve 
20.10 hodin. Na lince D došlo mj. 
např. k uspíšení některých spojů 
o 15 minut, díky čemuž je výraz-
ně časově vstřícnější přestup 
(5 minut) na linku A jedoucí k 
obchodnímu centru.

Změny jsou dílčí, jde o 
částečnou úpravu vedoucí ke 
zlepšení MAD, neovlivňující cel-
kové fungování. /bub/

Úsměvy a ochotou nešetří za volantem autobusu řidič MAD Tomáš čer-
vený. jménem cestujících mu za to děkujeme.      Foto: M. Bubeníčková

DOprAvA8



6. 2. – 8. 2.
DĚTI A ZVÍŘATA 
8. 4. – 12. 4.
TRŽNICE ZAHRADY ČECH 
8. 4. – 12. 4
BYDLENÍ NA ZAHRADĚ ČECH
23. 5. – 24. 5.
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ  
29. 5. – 31. 5.
AUTOSALON 
12. 6. – 13. 6.
HASIČSKÉ SLAVNOSTI 
29. 8
DEN PRO DĚTI  
11. 9. – 19. 9.
ZAHRADA ČECH
30. 9. – 2. 10.
TECHDAYS
10. 10.
KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
17. 10. – 18. 10. 2020
GASTRO FOOD FEST
11. 12. – 23. 12.
VÁNOČNÍ TRHY

Zahrada Čech 2020

NÁpADy jSOu vÍTÁNy 

Kvalita vánočních trhů poroste
Nikoliv plastový, ale krásně vyřezávaný betlém 
z masivního dřeva. Reprezentativní vánoční 
strom. Stoupající kvalita trhů, včetně dekorací. 
Tak lze stručně shrnout většinu reakcí, které 
dostalo jak město, tak společnost Zahrada 
Čech, jež i letos vánoční trhy zorganizovala.

Zaznamenány však byly i hlasy kritické: nedosta-
tečná vánoční výzdoba, nezajímavý prodejní sorti-
ment, špatně nastavená otevírací doba, betlém byl 
zbytečně brzy uklizen. 

„Za kladné hodnocení trhů lidem děkujeme. I 
kritika je ale potřeba, pokud má své opodstatnění 
a přináší nápady, které vždy vítáme,“ říká Michaela 
Mokrá, ředitelka společnosti  Zahrada Čech. Na zá-
kladě došlých podnětů i uspořádané ankety již nyní 
například slibuje rozšíření otevírací doby až do 20., 
místo dosavadní 18. hodiny. „Loni nově pořízený 
vyřezávaný betlém s devíti postavičkami zde příště 
ponecháme až do Tří králů a požádáme městskou 
policii o jeho monitorování,“ reaguje ředitelka na 
připomínky návštěvníků trhů.

Vánoční trhy čím dál krásnější si přeje i vedení 
města. „180 tisíc korun nás stály reprízy video-
mappingu a přispěli jsme na výrobu dřevěného 
betlému. Letos budeme investovat do rozšíření 
vánoční výzdoby, kterou chceme v několika vlnách 

zkvalitňovat i v následujících letech. Věřím, že se 
tak stane ve spolupráci s podnikateli na Mírovém 
náměstí,“ říká místostarosta Karel Krejza.

Naopak jako zatím nereálné se zdá být navýšení 
počtu dnů, po které se vánoční trhy konají. „Ideál-
ní by bylo, pokud by navazovaly na rozsvícení 
vánočního stromu. To ale představuje minimálně 
týden navíc. Výrazně by tím stouply náklady na 
organizaci. Je také problém sehnat na tolik dní 
prodejce s kvalitním sortimentem. Kupní síla 
obyvatel v Litoměřicích totiž není taková, jak by si 
přáli,“ říká Michaela Mokrá.

Letos se na trzích vystřídalo zhruba 45 prodej-
ců, kteří za pronájem stánku platili od 300 do 500 
korun na den. Zvýhodněni byli ti, co zůstali více 
dní. Sortiment organizátoři regulovali pouze uvnitř 
trhů, podél cesty spojující Českou spořitelnu s 
protějším knihkupectvím byli umístěni prodejci s 
různorodým sortimentem.  

Vánoční trhy jsou za současných podmínek 
mírně ziskové. Celkové náklady na organizaci 
dosahují zhruba 600 tisíc korun, z čehož 240 
tisíc korun stojí kulturní program. Na závěr roku 
oslav 800. výročí města byly zakončeny video-
mappingem, jehož repríza vyšla na dalších 180 ti-
síc korun uvolněných z rozpočtu města.        /eva/

Výstaviště ožije 
dětmi a zvířaty
Český svaz chovatelů Litomě-
řice - Žitenice ve spolupráci se 
Zahradou Čech otevře letos 
poprvé brány výstaviště. Od 
čtvrtka 6. do soboty 8. února 
se zde koná propagačně naučná 
výstava Děti a zvířata 2020 
(každý den od 9 do 17 hodin). 
Určena je žákům základních 
škol, dětem mateřských škol, 
rodičům s dětmi, chovatelské i 
laické veřejnosti.

Součástí výstavy je expozice 
okrasného ptactva, kožešinových 
zvířat, koček, akvarijních rybiček, 
terarijních zvířat. Dále výstava 
králíků, drůbeže a holubů s mezi-
národní účastí spojená se sou-
těžní výstavou chovných králíků - 
samců. Ve venkovních prostorách 
budou k vidění koně, ovce, kozy, 
ukázky dravců. Děti zaujmou i 
různé soutěže, hry, hudební a 
divadelní program aj. Nebude 
chybět králičí hop (skákání králíků 
přes překážky), možnost projížď-
ky na koních a včelařský koutek. 
Na programu je i ukázka práce 
záchranářských psů, výstava 
preparovaných zvířat, dále psí 
agility a dogdancing (tančící psi). 
Pro děti je připraveno i Štěpánči-
no divadélko (od 10 h ve čtvrtek 
6. 2. a v sobotu 8. 2., v pátek 7. 
2. od 9.30h a od 10.30h).

V sobotu se uskuteční vý-
stava ušlechtilých morčat.
Některá zvířata se budou pro-
dávat, a to od soboty od 9 hodin. 
Zakoupíte i chovatelské potřeby 
a krmivo.

Jiří Andrle, předseda
ZO ČSCH Litoměřice-Žitenice  

CESTOvNÍ ruCH  

Na brněnském veletrhu 
se prezentovaly i Litoměřice
Na nejstarším veletrhu cestovní-
ho ruchu v České republice, 
kterým je Regiontour, se  
po čtyři lednové dny prezen-
tovalo i město Litoměřice. 

Význam akce pro oblast 
cestovního ruchu svou účastí 
na slavnostním zahájení vy-
zdvihl i ministr kultury Lubomír 
Zaorálek, ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová a další.

První den byl věnován od-
borné veřejnosti, mezi něž patří 
cestovní a destinační agentury, 
města a obce a zbývající tři dny 
veletrhu patřily hlavně běžným 
návštěvníkům. „V Brně jsme se 
prezentovali na samostatném 
stánku laděném v novém 
grafickém vizuálu města, který 
zaujal jak odborníky, tak i laiky, 
což nás velmi potěšilo. Následně 
jsme se snažili prezentovat 
nabídku zajímavých míst a 
turistických produktů, tedy toho, 
co návštěvníci v Litoměřicích 
mohou vidět a zažít. Zastupovali 
jsme i naše partnery, kterými 
je například Zahrada Čech, a 
prezentovali produkty místních 
podnikatelů, jako vína Kláš-
terních vinných sklepů Lito-
měřice apod.,“ uvedla vedoucí 
odboru komunikace, marketingu 

a cestovního ruchu (OKMaCR) 
MěÚ Eva Břeňová, která ocenila 
i fakt, že se v rámci veletrhu 
uskutečnila i  konference vě-
nována novým trendům v oblasti 
cestovního ruchu a marketingu. 

Kromě veletrhu v Brně budou 
mít Litoměřice v únoru své 
zastoupení i v Praze na Holiday 
World. Úspěšnost prezenta-
ce měst na obdobných akcí 

nebývá jednoduše měřitelná. 
„Myslím, že je důležité být 
vidět, vizuálně zaujmout a umět 
poutavým způsobem běžným 
návštěvníkům, ale i zástupcům 
cestovních kanceláří vysvětlit, 
proč právě Litoměřice by měli 
chtít navštívit, případně zde 
zorganizovat nějakou událost 
typu konference,“ vysvětlila Eva 
Břeňová. /eva/

Marketingová manažerka Martina vondráková a vedoucí OkMaCr Eva 
Břeňová v Brně na stánku města Litoměřice. Foto: Ondřej přecechtěl
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ANkETA

Nemocnice byla v rámci kraje dvakrát první
Opět úspěchem skončil pro nemocni-
ci již 14. ročník celostátní srovnávací 
ankety neziskové organizace HealthCare 
Institute (HCI).

Ta každoročně zjišťuje spokojenost 
zaměstnanců a pacientů v ambulantní i lůž-
kové sféře. Výstupem projektu je srovnání 
českých a moravských nemocnic. 

Nemocnice Litoměřice, a.s. se v roce 
2019 velmi dobře umístila ve všech zmíně-
ných oblastech. V rámci konkurence všech 
českých a moravských nemocnic si hlasy 
svých pacientů a zaměstnanců zajistila  
17. místo ve spokojenosti zaměstnanců, 25. 
příčku v hodnocení ambulantních pacientů 

a 44. pozici v hodnocení hospitalizovaných 
osob. „Především v hodnocení ambulant-
ních pacientů jsme si oproti předchozím 
ročníkům velmi polepšili,  
o 10 pozic,“ zhodnotil předseda předsta-
venstva litoměřické nemocnice Radek 
Lončák s upřesněním, že hodnocení 
zaměstnanců a hospitalizovaných je zhruba 
na úrovni výsledků minulých let.

Jako již tradičně nemocnice dosáhla vý-
borných výsledků i v rámci Ústeckého kraje. 
Hned dvakrát dokonce dosáhla  
na pomyslnou zlatou příčku, a to u hodno-
cení zaměstnanců a hospitalizovaných 
pacientů. Hlasy ambulantních pacientů jí při-
nesly v rámci kraje krásnou stříbrnou pozici. 

„Velmi si hodnocení vážíme, důvěra  
a spokojenost pacientů a zaměstnanců je 
pro nás nejvyšší prioritou. Velký dík patří zej-
ména všem zaměstnancům nemocnice, kteří 
se o tak výborné výsledky svým přístupem  
k pacientům zasloužili. Poděkování samozřej-
mě patří i všem, kteří si našli čas na vyplnění 
dotazníku a též i těm, kteří se podíleli  
na jejich distribuci a sběru. Jakkoliv můžeme 
být na letošní výsledky právem hrdí, uvědo-
mujeme si, že prostor pro zlepšování vždycky 
je,“ zhodnotil Radek Lončák.

Do šetření Nemocnice v ČR se v roce 
2019 zapojilo 447 hospitalizovaných, 305 
ambulantních pacientů a 133 zaměstnanců 
litoměřické nemocnice. Naďa Křečková

SpONzOrSký DAr

Interna dostala 
mobilní odsávačku
Dar za 62 tisíc korun převzalo 
v lednu od jednatele firmy 
Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 
Gerharda Horejska vedení 
nemocnice.

Jde o mobilní elektrickou 
odsávačku, včetně příslušenství, 
které tvoří vozík, polykarbonátová 
2,5 litrová lahev a držák na lahev.

„Nabídku na dar dle našeho 
výběru jsme velmi uvítali. Vybra-
li jsme si elektrickou odsávačku, 
kterou umístíme na stanici D,“ 
uvedla vrchní sestra interny Eva 
Bendová. Přístroj slouží k od-
sávání sekretů z dýchacích cest 
a jejich následnému uvolnění. 
Velkou předností tohoto zařízení 
je jeho snadné ovládání, přemis-
ťování díky pojízdné konstrukci 
a tichý a výkonný provoz. /nk/

HEMATOLOGIE

Řízení na nové výkony 
bylo úspěšné
Úspěšně skončilo pro nemocni-
ci výběrové řízení vypsané na 
její žádost. Týkalo se provo-
zování hematologické ambulan-
ce. Tu chce nemocnice samo-
statně provozovat od doby, 
kdy tým zdejších lékařů posílil 
MUDr. Ivo Turek se specializací 
právě v hematologii, doposud 
působící pod interním oddě-
lením. Cílem žádosti nemocnice 
bylo rozšířit spektrum posky-
tovaných zdravotních služeb.

Zároveň proběhlo upřesnění 
poskytování zdravotních služeb 
v oborech rehabilitační medicí-
ny a fyzioterapie, konkrétně šlo 
o přesun z odbornosti reha-
bilitační a fyzikální medicína 
do odbornosti fyzioterapie. K 
přesunu nemocnice přistoupi-
la po dohodě se zdravotními 
pojišťovnami. /nk/

NOvÁ SLuŽBA

Rodný list dítěte již v porodnici
Pouhý den po porodu převzaly 
2. ledna dvě ženy rodné listy 
svých miminek. Městský úřad 
tak zahájil první den provozu 
nového detašovaného pra-
coviště matriky nacházejícího 
se přímo v nemocnici.

Matrikářka úřaduje v prostoru 
stávajícího pracoviště Czech 
POINTu, za nemocniční recepcí. 
Provozní doba Czech POINTu 
je pondělí až pátek od 8 do 12 
hodin, od 12 do 13 hodin na ni 
navazuje provoz matriky. „Na 
detašované pracoviště Czech 
POINTu máme pozitivní zpětné 
vazby. Věříme, že i maminky přiví-
tají službu matrikářky, díky níž 
jim odpadne cesta na městský 
úřad. Zároveň s miminkem si 
domů odnesou i rodný list dítě-
te,“ uvedl tajemník městského 
úřadu Milan Čigáš.

Přímo na pokoji porodnického 
oddělení tak matrikářka Jana Hří-
balová (na snímku) předala první 
rodný list připravený detašovaným 
pracovištěm Monice Kratochvílové 
ze Vchynic, mamince Olivera, který 
se 1. ledna v 9.36 hodin narodil 
jako první miminko roku 2020 v 
litoměřické nemocnici. Květinu, 
poukaz na nákup zboží v prodejně 

zdravotnických potřeb v hodnotě 
čtyř tisíc korun následně předal 
mamince předseda předsta-
venstva Radek Lončák.

Rodný list dítěte si domů 
odnesla i Veronika Kováčová z Li-
toměřic, jejíž Adélka se narodila 
o chvíli později. „Alespoň uše-
tříme čas běháním na úřad. Je 
to milé,“ shodovaly se maminky, 
které v litoměřické nemocnici 
přivedly na svět první dvě mi-
minka letošního roku. 

K dalšímu rozšíření a zkvalitně-

ní služeb tak s příchodem roku 
2020 vykročil Městský úřad v 
Litoměřicích, který loni zvítězil v 
celorepublikové soutěži Minis-
terstva vnitra, a byl vyhlášen 
v kategorii obcí s rozšířenou 
působností „Přívětivým úřadem 
2019“. Do soutěže se přihlásilo 
146 obcí III. typu (a městských 
částí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze 
všech obcí III. typu. Jako druhý 
skončil Magistrát města Liberce 
a třetí Městský úřad Žďár nad 
Sázavou. /eva/, foto: A. Pěkná

DOTACE krAjE

Gastroenterologie má nové vybavení 
 
Nové vybavení v hodnotě 2,5 milionů korun získalo gastroenterolo-
gické pracoviště. Kromě videogastroskopu a videokolonoskopu jde 
také o sušící a skladovací skříň značky Olympus. 

„Skříň umožňuje nejen sušení 
endoskopů, ale zajišťuje také 
jejich skladování ve sterilním 
prostředí po dobu až 7 dní. 
Endoskopy jsou v tomto zařízení 
vysušeny za pouhých 120 minut,“ 

vysvětlila hlavní přednosti gastro-
enteroložka Klára Zámečníková. 

Nové vybavení gastroentero-
logické ambulance bylo pořízeno 
díky dotaci Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.  /nk/

O daru rozhodl 
školní parlament
Dar za 10.660 korun přišli 17. 
prosince na dětské oddělení 
předat členové školního parla-
mentu při ZŠ Havlíčkova. Jde o 
výtěžek z Adventního jarmarku.

„O tom, že tato částka 
poputuje na dětské oddělení, 
rozhodly děti v rámci hla-
sování školního parlamentu,“ 
informoval pedagog  Martin 
Markvart. /nk/
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DOpOručENÍ A MOTIvACE

Reklamní smog je třeba eliminovat
Eliminovat tzv. reklamní smog 
v Litoměřicích a motivovat 
podnikatele k estetičtějšímu 
značení provozoven v his-
torickém jádru města. To je 
smyslem nově schválených 
„Zásad reklamy a označování 
provozoven v Městské památ-
kové rezervaci Litoměřice“.

Zahrnují i pokyny a doporu-
čení k umístění a vzhledu 
reklamních „áček“, jež jsou 
dlouhodobě nejčastějším 
terčem kritiky obyvatel. Město 
je přitom připraveno finančně 
podpořit podnikatele, kteří se 
rozhodnou jít cestou pozitivní 
změny.

„Chceme pomocí dobrých 
příkladů a tipů inspirovat  
k odpovědnějšímu přístupu  
k veřejnému prostoru. Reklama 
v centru je pro podnikatele 
důležitá, ale prezentace může 
být účinná a zároveň i este-
tická s ohledem na městskou 
památkovou rezervaci, v níž 
se nachází,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče MěÚ Andrea 
Křížová. Litoměřice se inspi-
rovaly v městech, která se 
vydala obdobnou cestou, jako 
například Brno nebo Znojmo.

Na rozdíl od řady jiných 
měst, které obdobnou situaci 
řeší formou přísných zákazů, 
Litoměřice se rozhodly jít 

cestou doporučení a motivace. 
„Nejdeme cestou postihů, ani 
sankcí. Zásady jsou spíše ná-
vodem, jak postupovat, na co 
si dát pozor, obsahují i tipy, jak 
by označení provozoven mohlo 
vkusně vypadat,“ uvedl radní 
Filip Hrbek. 

Zásady, přístupné na webu 
města, tvoří dvě části. Jedna 
z nich řeší design samotné 
provozovny, tedy nápis, polep, 
vývěsní štít nebo tzv. „áčka“. 
V druhé části se pak zabývají 

outdoorovou reklamou, což 
je ta, která se nachází mimo 
provozovnu (billboardy, vitríny, 
bannery).

Se zavedením doporučení 
vypsala radnice i dotační 
titul pro podnikatele, jež se 
rozhodnou upravit vzhled 
provozovny i reklamy v souladu 
s novými zásadami. Náklady, 
které podnikatelé vynaloží, 
mohou být městem částečně 
kompenzovány. /bub/

jednou z provozoven, které díky způsobu prezentace patří mezi ozdo-
by centra města, je pražírna kávy zoban. provozuje ji Michal ptáček 
(na snímku). Foto: Michaela Bubeníčková

pŘÍkLADy DOBrÉ prAxE

Máme vkusné 
provozovny
To, že si město cení vkusných 
provozoven, ukázalo již loni během 
předávání ocenění „Srdcař Lito-
měřic“, kde ocenilo nejkrásnější 
provozovny roku 2019. Mezi ty, 
které svým designem a venkovní 
reklamou jsou příkladem toho, 
jak by prezentace v Litoměřicích 
měla vypadat, patří podle komise 
marketingu a cestovního ruchu 
řeznictví Bůůček v Masarykově 
ulici, pražírna kávy Zoban v Lidické 
ulici a restaurant Capra  
na Mírovém náměstí. 

„Věříme, že pokud předvedeme 
správné příklady, poukážeme  
na prvky a řešení, která posouvají 
provozovny moderním stylem 
na evropskou úroveň, tak se 
pozitivní motivací i ostatní provo-
zovatelé rozhodnou zachovat 
podobným způsobem a provo-
zovnu vylepší,“ sdělil předseda 
komise Tomáš Sarnovský. /eva/

NOvINkA 

Pro malé občánky město
připravilo pěkné dárky
Slušivá bodýčka v souladu  
s novým grafickým vizuálem 
města platným s příchodem 
roku 2020 začnou od února 
dostávat miminka při vítání 
občánků.

Jsou pro ně připravena body 
s bílým či modrým motivem 
„Jsem“ s věží Kalich vsazenou 
do písmene „m“. „Motiv zna-
mená, že jsem právě narozený 
Litoměřičan,“ usmívá se vedoucí 
odboru komunikace, marketingu 
a cestovního ruchu MěÚ Eva 
Břeňová. Rodiče jistě potěší 
také tmavě modrá praktická 
látková taška s novým logem 
města na dětské doplňky nebo 
nákupy. Oba dárky jsou vyro-
beny z ekologicky a odpovědně 
vyprodukované textilie.

„Jelikož si uvědomujeme 
současné problémy s nad-

bytkem odpadu domácností, 
nezatěžujeme životní prostředí 
dalšími nadbytečnými obaly 
obou dárků a předáváme přímo 
v látkových taškách i dárek pro 
malé občánky,“ uvedla Andrea 
Křížová, vedoucí odboru škol-
ství, kultury, sportu a památ-
kové péče, který každoročně 
slavnostně přivítá zhruba 150 
občánků města.  

Pozvánka do obřadní síně 
však vzhledem k zákonem 
stanovené ochraně osobních 
údajů nepřichází automaticky. 
Rodič nejprve musí dát najevo 
zájem o účast vyplněním 
formuláře. Přihláška, včetně 
dalších informací, je  
na webových stránkách města 
Litoměřice v sekci „Potřebuji 
si vyřídit“ (www.litomerice.cz/
potrebujivyridit/3585-vitani-ob-
canku). /pek/

prvním, kdo nové bodýčko vyzkoušel, byl Hynek puchar. Sluší mu, co 
říkáte? Body v barvách bílá, modrá a růžová jsou k dostání v infor-
mačním centru na Mírovém náměstí. jednotnou velikost pro děti od  
6 do 12 měsíců koupíte za 230 korun. Foto: Andrea pěkná 

Další provozovna s příkladným 
designem. Foto: Andrea pěkná
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NEOHLEDupLNÉ CHOvÁNÍ

Hříšníky se podařilo vypátrat 
Za naprosto neohleduplné vůči svému okolí lze 
označit chování lidí, kteří zaneřádili kontejnerová 
stání odpadem, jenž sem rozhodně nepatří. Někte-
ré se podařilo vypátrat. Díky všímavosti občanů.  

Jako lavina se v lednu šířila na Facebooku fotka  
z Pokratické ulice (naproti lékárně), kam kdosi 
navozil křesla, spotřebiče a další věci, které po-
hodil na trávník, v blízkosti kontejnerového stání. 
A to i přesto, že uložení tohoto odpadu na nedale-
kém sběrném dvoře v Nerudově ulici je zdarma! 
Případ šetří odbor životního prostředí.

Obdobná situace se opakovala o několik dní 
později, ale na jiném místě. „Zde všímaví obyvate-
lé okamžitě upozornili odbor životního prostředí 
na nepřijatelné chování, což usnadnilo zadržet  
původce odpadu. Za upozornění moc děkujeme,“ 
uvedl vedoucí odboru životního prostředí Pavel 
Gryndler. Zahájeno s ním  bude řízení, jehož 
výsledkem bude pokuta výrazně vyšší, než by 
původce odpadu stál jeho odvoz na sběrný dvůr. 
Obdobně se na konci ledna podařilo vypátrat také 
podnikatele, který odložil odpad na Dlouhé ulici. 
Usvědčit ho tentokrát pomohl kamerový systém. 

Na konci roku 2019 byl městu navýšen popla-

tek za likvidaci velkoobjemného odpadu. Přesto je 
uložení velkoobjemového odpadu v Nerudově ulici 
pro obyvatele města bezplatné. „Děkujeme všem, 
kteří ho využívají,“ vzkazuje Pavel Gryndler.

Vývoj však nasvědčuje tomu, že jeho kapacita 
v následujících letech nebude dostačující. „Již 
nyní proto hledáme místo, kde by mohl být po-
staven další sběrný dvůr,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč. /eva/

výHrA: škOLNÍ výLET 

Školáci, soutěžte s námi
Jste tvořiví? Zajímáte se  
o životní prostředí? Máte nápa-
dy, jak omezit vznik a množ-
ství odpadu? Přeneste své 
myšlenky na papír a do videa. 
Můžete vyhrát výlet pro celou 
třídu v hodnotě 15 tisíc korun. 

Žáci litoměřických základních  
a středních škol se mohou do 
konce března zúčastnit soutěže 
na téma omezování vzniku odpa-
dů. Město tak pokračuje  
v kampani #dostbyloplastu.
„Odpadu je stále více. Kam s ním? 
Musí vznikat? Dá se to změnit? 
Pomozte problém řešit,“ vyzývá 
Irena Vodičková, koordinátorka 
Zdravého města Litoměřice.

Účastnit se mohou skupiny 
žáků 2. stupně ZŠ a studentů 
středních škol a středních 
odborných učilišť. Návrhy, jak 
přesvědčit Litoměřičany, aby 
omezili vznik a množství pro-
dukovaného odpadu, zpracují 
jak ve formě sloganu, plakátu, 
tak i krátkého videa nejpozději 
do 31. března. 

Více informací naleznete 
na stránkách Zdravého města 
Litoměřice (zdravemesto.
litomerice.cz/novinka-soutez-
pro-skoly) nebo kontaktujte 
Irenu Vodičkovou, e-mail: 
irena.vodickova@litomerice.
cz, 416916400.           /pek/

jE TO NA NÁS

Čím více vytřídíme,
tím méně zaplatíme
Stejně jako všechna města  
v ČR i Litoměřice bojují s odpa-
dy, jak s neustále se navyšujícím 
množstvím, tak i s financemi  
za jeho ukládání. Tento rok je 
rozhodující. Legislativa bude 
určovat poplatek za uložení  
na skládku do dalších let podle 
procent vytříděného odpadu. 
Čím více vytřídíme, tím bude po-
platek menší. Město Litoměřice 
chystá v roce 2020 velkou osvě-
tu v oblasti odpadů. Zaměříme 
se na omezování vzniku odpadů, 
osvětu občanů v panelákových 
domech, ve školách, osvětu 
seniorů, dále osvětu u rodinných 
a bytových domů, chystáme 
výstavu na téma problematiky 
odpadů, osvětovou akci „den 
životního prostředí“. /jir/

Pokuta může být 
až 50 tisíc korun
Až padesátitisícovou pokutou 
může být potrestán ten, kdo 
neodveze odpad do sběrného 
dvora v Nerudově ulici, ale odloží 
ho vedle kontejnerového stání 
(viz snímek nahoře). Velkoob-
jemový odpad (postele, skříně, 
dveře, vany, umakartové jádro, ale 
i dětská židlička) a elektroodpad 
(TV, lednice) apod. sem prostě 
nepatří! Text a foto: M. Jirků

TŘÍDIT ODpAD jE pOvINNOST

Popelnice budou sváženy jednou za dva týdny!
Popelnice o objemu 110 a 240 litrů, které 
používají rodinné a bytové domy, budou od  
1. července sváženy jednou za dva týdny, 
nikoliv jednou za týden jako dosud. Kontejne-
rů u panelových domů se změna netýká. 

Zkušenosti v mnoha okolních městech a 
obcích ukazují, že při správném třídění je tato 
frekvence dostačující. Úprava městu umožní 
snížit náklady na svoz odpadu, které rok  
od roku raketově rostou, a zachovat tak 
stejnou výši poplatku, který město nezvy-
šovalo již deset let.

„Vyzýváme občany k důslednému třídění 

odpadu a zamyšlení se nad vznikem odpa-
du samotného. Při každém nákupu si spolu 
s výrobkem kupujeme i obal, stáváme se 
jeho majitelem a jsme zodpovědní za jeho 
ekologickou likvidaci. Je na každém z nás 
kolik odpadu vyprodukujeme, vytřídíme, 
popřípadě znovu použijeme. Uvědomme si, 
že třídění odpadů není volbou, ale povinností 
danou zákonem a vyhláškou města,“ apeluje 
na občany Pavel Gryndler, vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ. Pracovníci odboru 
jsou zároveň připraveni být v otázce třídění 
nápomocni.  V případě, že svoz jednou za dva 
týdny někomu způsobí problém, rádi poradí.

Za nakládání s odpady město vydalo  
v roce 2018 zhruba 21 milionů, od občanů 
vybralo 11 milionu korun. Budoucí legisla-
tiva uloží obcím povinnost snížit množství 
skládkovaného odpadu, z čehož vyplývá 
potřeba většího třídění a omezení vzniku 
odpadů jako takového. Dalším aspektem 
je malá kapacita skládky v Úpohlavech, 
kde město odpad ukládá. Zákon zvyšuje 
poplatek za množství odpadu uloženého 
na skládku o 80 % za tunu. Mnoho obcí již 
zareagovalo na tuto změnu zvýšením po-
platku svým občanům za komunální odpad 
od příštího roku. /bub/

Třídíme i jedlý 
olej a tuky
Třídíme další druh odpadu. Je jím 
použitý jedlý olej a tuky. Město 
rozmístilo 21 popelnic k tomu ur-
čených. Jsou součástí stávajících 
stání tříděného odpadu. Olej se 
do nich vhazuje v uzavřených pet 
lahvích. I nadále je možnost tuky 
odevzdávat ve sběrném dvoře. 
„Prosíme obyvatele, aby nelili 
použitý jedlý olej do kanalizace,“ 
žádá Miroslava Jirků z odboru 
životního prostředí MěÚ. 

V Litoměřicích se formou ve-
řejně přístupných kontejnerů třídí 
kromě oleje i papír, plast, sklo, kov, 
textil, drobný elektro a bioodpad. 

Místa kontejnerů na použitý 
jedlý olej naleznete v mapce  
na stránkách města: 
www.litomerice.cz/mapaodpadu.
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Kalich a město potěšily děti z Klokánku
Smích, zpívání a někdy i slzič-
ky. Tak 4. prosince odpoledne 
vypadala mikulášská besídka v 
obřadní síni městského úřadu.

Deset dětí z Klokánku od tří do 
devíti let si přišlo pro před-
vánoční nadílku. Jako každý rok 
uspořádal Nadační fond Kalich 
Alexandra Vondry a město 
předvánoční setkání spojené se 
zpíváním koled.  

Nálada byla výborná. Děti 
zpívaly společně s dospělými 
vánoční koledy. Některé se i při-
znaly, že během roku tety trochu 
zlobily. Mikuláš ale poznal, že jsou 
hodné a že si všechny zaslouží 
balíčky, které jim předal společně 
s místostarostou Karlem Krejzou 
a dalšími zástupci Kalichu a 
městského úřadu, kteří podě-
kovali pracovníkům Klokánku za 
jejich láskyplnou práci. 

Nadační fond  Kalich již po 
několikáté předal Klokánku 
třináct tisíc korun, tentokrát 

určených na nákup chybějícího 
sportovního vybavení pro děti a 
balíčky se sladkostmi. /pek/

13. 1. - 29. 4. Deriváty | 
výstava. Výběr z tvorby Tomá-
še Starého, studenta Fakulty 
designu a umění v Plzni, mj. 
autora inovativní netopýří budky. 
pá 7. 2. | 17 h | Regresní terapie 
hledá a nachází příčiny psy-
chických a psychosomatických 
obtíží v traumatech z minulosti. 
Lektorka Eva Bříšková. | 30 Kč*
po 10. 2. | 15 h | Šablonový 
tisk - Helena Hošková | výtvarný 
workshop. Nutná registrace: 
vytvarnice@knihovnalitomerice.
cz do 7. 2. | 50 Kč
út 11. 2. | 17 h | Pavel Tigrid 
- Evropan | Dokument před-
stavuje Tigrida jako významného 
pozorovatele zásadních událostí 
20. století. Beseda s režisérkou. 
| 30 Kč*
pá 14. 2. | Rande naslepo | Kni-
hovníci mají fintu, jak nebýt  
a svátek zamilovaných sami. Stačí 
se den před Valentýnem mihnout 
v knihovně, máme překvapení.
út 18. 2. | 14.30 | Hravé od-
poledne | Soutěžní a tvořivé od-
poledne pro milovníky dinosaurů 
v duchu 115. výročí narození 
malíře Zd. Buriana. Rezervace na 
dětske@knihovnalitomerice.cz
st 19. 2. | 18 h | Beru to na sebe 
- Lucie Šilhová | Beseda o knížce 
i o tom, proč ji nikdy nechtěla 
napsat, ale také o její profesi. 
Pracuje v lifestylových časopi-
sech pro ženy, nyní vede přílohu 
MF Dnes Ona Dnes. | 30 Kč*
út 25. 2. | 17 h | Transsibiřská 
magistrála - cestovatel Ivo 
Dokoupil. Ruská jízda po nejdelší 
trati světa (9288 km) z Moskvy 
přes Tatarstán, Ural, Bajkal, Burjat-
skou republiku až do magického 
Vladivostoku, místy po stopách 
našich legionářů. | 30 Kč*
Lovci perel | hra pro děti a mlá-
dež. Více na dětském oddělení

BŘEZEN
út 3. 3. | 17 h | Tibet. Beseda  
s tibetioložkou Z. Ondomišiovou
st 4. 3.  | 15 h | Na slyšenou | 
Štafetové čtení pohádek k 200. 
výročí narození B. Němcové.
so 7. 3. | 11:45 | Běh pro radost 3
po 9. 3. | 15 h | Batikované 
mandaly - Helena Hošková 
Út 10.3. | 17 h | Nářek sněžné-
ho lva. Promítání dokumentární-
ho filmu v galerii knihovny. 
Epický příběh odvahy a soucitu.
Po 16. 3. | 17 h | Klub celiakie
Diskuzi povede Mgr. Hovorková.
út 17. 3. | 17 h | Kyrgyzstán -  
J. Štefaniková  | Klub cestovatelů
st 25. 3. | 18 h | Ovocnář na 
jaře - David Svoboda | beseda
pá 27. 3. | Noc s Andersenem a 
kouzelný svět Harryho Pottera

Knihovna 
Karla Hynka Máchy

čESký rEkOrD

Srdíčko podpoříte koupí 
knihy Od srdce k srdci
Díky knize Od srdce k srdci,  
z ruky do ruky, která je pro-
duktem charitativního projek-
tu Centra pro zdravotně 
postižené děti a mládež –  
SRDÍČKO, byl v rámci 
slavnostního křtu zapsán na 
konci loňského roku Český 
rekord! 

Na zrodu této knihy se bez 
nároku na honorář podílelo 21 
autorů a 6 ilustrátorů z celé 
republiky, a to např. Markéta 
Harasimová, Alena Morn-
štajnová, Martina Formanová, 
Michal Viewegh, Ivana Prudi-
čová, Petr Urban, Jiří Žáček 
aj.... Knihu pokřtili její VIP 
kmotři Richard Genzer, Jan 
Rosák, Jiří Werich Petrášek, 

Simona Prasková, Slávek Bou-
ra a Miloš Šmídmajer s přáním 
úspěchu a rychlého prodeje. 

Výtěžek z prodeje knihy 
poslouží k zakoupení speciální-
ho terapeutického rezonanční-
ho křesla, popř. lůžka pro 24 
zdravotně postižených uživatelů 
sociální služby denní stacionář, 
kterou Srdíčko poskytuje. Knihu 
lze zakoupit téměř ve všech 
prodejnách knih. Projekt byl 
uskutečněn díky donátorům či 
vstřícným projevům různých 
subjektů, jako např. litomě-
řickým teplárnám Energie Hol-
ding, Severočeským vodovodům 
a kanalizacím, Nadaci ČEZ, Za-
hradě Čech aj.  

Ing. Ivana Humlová,
ředitelka Srdíčka

Deutschklub  
vyšprechtil 40 tisíc

40 tisíc korun „vyšprechtil“ loni 
Deutschklub na podporu aktivit 
Diakonie. Jde o dobrovolný 
spolek přátel německého jazyka, 
které spojuje radost z konverza-
ce v němčině, stejně jako vůle 
pomáhat tam, kde je to potřeba. 
Lektorka a organizátorka jej 
vede již 4. rokem bez nároku na 
honorář. Stokorunový účastnický 
poplatek je určen na charitu. 

Po celý loňský rok jsme se 
pravidelně setkávali každou 
středu na 60 minut povídání na 
různá témata s heslem „Mluví-
me pro dobrou věc“. Dopolední 
Deutschklub se konal knihovně, 
odpolední v Čajovně Hóra. Je 
stále více nadšenců, kteří mají 
radost, že mohou pomáhat a 
zároveň se vzdělávat. V De-
utschklubu každý mluví, jak umí. 
Podstatné je se nebát. Těšíme 
se na další nováčky. 

Ing. Hana Pavlištová,
lektorka

NApSALI jSTE NÁM

Distribuce Radničního 
zpravodaje je mizerná 
Až 2. 1. 2020 jsem dostala do schránky Radniční 
zpravodaj platný od 4. prosince 2019. Nevím,  
z jakého důvodu proběhla jeho distribuce měsíc  
po platnosti, ale informovat v lednu občany  
o novinkách a akcích pořádaných v prosinci (např.  
o adventní programu) je již naprosto bezpředmětné. 
Navíc určitě škoda práce redaktorů, kteří se podíleli 
na článcích, které již nejsou aktuální a pravdě-
podobně už zajímat nebudou… Jinak s potěšením 
kvituji nový design zpravodaje!          Monika Veselá 

„Bohužel nejste jediná, komu byl zpravodaj dis-
tribuován s měsíčním zpožděním. Distribuce 
pochopitelně měla proběhnout 4. prosince. Bohužel 
Česká pošta na naše výtky nereaguje.  Náhradu 
nemáme. Soukromé společnosti na rozdíl od poš-
tovních doručovatelek nedisponují klíči od vchodů 
do panelových nebo jiných domů. Brigádníci ochotní 
roznášet nejsou. Nikdo nemá o tento druh práce 
zájem. Oficiální stížnosti u České pošty nepomá-
hají. Situace nás velmi mrzí. Nezbývá než dopo-
ručit všem, aby v případě, že Radniční zpravodaj 
nedostanou do svých poštovních schránek, si ho 
vyzvedli na infocentru v přízemí radnice, kde bývá  
k dispozici ihned poté, co vyjde. Stejně tak se ihned 
objevuje na webových stránkách města. Jinak dě-
kujeme, že nová podoba zpravodaje se Vám líbí.“ 
                                Eva Břeňová, šéfredaktorka  

Mikuláš ztvárněný Sváťou Horvátem společně s místostarostou krejzou 
a zástupci NF kalich obdarovali děti z klokánku. Foto: A. pěkná 
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6. 2. Sexem ke štěstí / Fanny 
Agentura. Koučovat se dá 
všechno. 19.00
8. 2. Jarmareční trdlo/ 
Nezávislé divadlo. Dětské 
představení o handrkujících se 
kupcích. 10.00
8. 2. Výtvarná dílna/ Výroba 
masopustních masek. 11 – 
14.00
11. 2. Tůdle Nůdle aneb 
Rošťačíme s dětmi / Divadlo 
Scéna Zlín. Pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ. 8.30 a 10.00
12. 2. Koncert ZUŠ 18.00
14. 2. O BALYnce, dobrém 
štěněti A TŘÍDĚ NÍzkých ka-
marádů/ Divadlo Dětí. Ekopo-
hádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 
8.30 a 10.00
19. 2. Když se zhasne/ Agen-
tura Nordproduction. Mrazivá 
komedie, která knockoutuje 
vaše bránice. 19.00

BŘEZEN
2. 3. Vernisáž/ Sdružení 
nezávislých výtvarníků Lito-
měřicka. 17.00
4. 3. Láska a párečky/ VIP-ART. 
Mistrovsky napsaná, místy hořká 
francouzská komedie. 19.00

7. 3. Pohádky pro Hurvínka/ 
Divadlo Spejbla a Hurvínka. 
15.00
8. 3. DloŠiBy/ Divadlo 100 
opic. Loutková pohádka. 10.00
8. 3. Duhový princ/ Divadlo 
loutek Karlovy Vary. Loutková 
pohádka pro děti i dospělé. 
15.00
9. 3. O pyšné žirafě/ Divadlo 
Matýsek. Loutková pohádka pro 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. 9.30
10. 3. Medvědí princ/ 
DAMÚZA. Loutková pohádka 
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 9.30
11. 3. Popelka/ Divadlo Víti 
Marčíka. Loutková pohádka pro 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. 9.30.
13. 3. Vězeň na Druhé Avenue/ 
Agentura Harlekýn. Když se 
vám vše vymkne z rukou. 19.00
19. 3. Bohemia Balet/ Mozaika 
tanečních vystoupení. 19.00
23. 3. Koncert ZUŠ 18.00
24. 3. Trio Tones/Koncert pro 
klarinet, violoncello a klavír. 
19.00
25. 3. O Křišťálovém srdci/
CziDivadlo. Pohádka pro MŠ a 1. 
stupeň ZŠ. 10.00
29. 3. Máša a tři medvědi/ 
Sváťovo dividlo. Loutková po-
hádka pro nejmenší. 10.00.
31. 3. Buď moje bejby/ Divadlo 
Palace Praha. Jemná a citlivá 
retrokomedie dokazuje, že na 
lásku není nikdy pozdě. 19.00.

6. 2. Modelář (ČR, drama). 
Něco je ve vzduchu. 17.30
Birds of prey (Podivuhodná 
proměna Harley Quinn) (USA, 
akční). Harley Quinn se super-
hrdinkami zachraňují dívku. 19.30

7. 2. Birds of prey (Podivu-
hodná proměna Harley Quinn). 
17.30, 21.30
Modelář. 19.30

8. 2. Sněžná mela (USA, rod.). 
Dobrodružství polárního lišáka 
Bleska. 13.30
Cesta za živou vodou (Nor., rod.). 
Statečný Espen se vydává hledat 
živou vodu. 15.30
Modelář. 17.30
Birds of prey (Podivuhodná 
proměna Harley Quinn). 19.30
Gentlemani (USA, akční, krimi). 
První liga zločinu. 21.30

9. 2. Cesta za živou vodou. 
13.30
Dolittle (USA, rod.). Kdyby každý 
doktor byl jako Dolittle. 15.30
Birds of prey (Podivuhodná 
proměna Harley Quinn). 17.30
Modelář. 19.30

10. 2. Birds of prey (Podivu-
hodná proměna Harley Quinn). 
17.30
Příliš osobní známost (ČR, kom.). 

Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři 
příběhy. 19.30

11. 2. Příliš osobní známost. 
17.30
Gentlemani. 19.30

12. 2. Šťastný nový rok. (ČR, 
kom.). Láska má mnoho podob. 
17.30
První zrádce (It., thriller). Italské 
vládě se v boji s mafií začne dařit, 
až se objeví první zrádce. 19.30

13. 2. Tlapková patrola (USA, 
rod.). V Adventure Bay se 
schyluje k velké události. 9.00
Poslední aristokratka (ČR, kom.). 
Potomek emigrantů se po letech 
vrací do Čech. 15.30
Chlap na střídačku (ČR, kom.). 
Každá nevěra má své řešení. 
17.30
Fantasy island (USA, horor). 
Všech vyslovených přání budete 
později litovat. 19.30

14. 2. Fantasy island. 17.30
Chlap na střídačku. 19.30
Birds of prey (Podivuhodná 
proměna Harley Quinn). 21.30

15. 2. Sněžná mela. 13.30
Dolittle. 15.30
Chlap na střídačku. 17.30, 19.30
Fantasy island. 21.30.

16. 2. Zakleté pírko (ČR, 
pohádka). Příběh odvážné dívky, 
která chce vysvobodit prince. 
13.30
Tlapková patrola: Vždy ve 
střehu. 15.30

Chlap na střídačku. 17.30
Fantasy island. 19.30

17. 2. André Rieu: 70 let mlád 
(Niz., koncert). 19.00

18. 2. Birds of prey (Podivu-
hodná proměna Harley Quinn). 
17.30
Chlap na střídačku. 19.30

19. 2. Judy (USA, his.). 
Příběh úspěšné zpěvačky a 
herečky. 17.30
Portrét dívky v plamenech (Fr., 
drama). Příběh dívek, u kterých 
postupně roste vzájemná přitažli-
vost. 19.30

20. 2. Daria (ČR, thriller). Kdo 
je Daria? Až ji poznáš, změní ti 
život. 17.30.
Sviňa (SR, thriller). Zdrogovaná 
děvčata se stávají hračkami 
vlivných mužů. 19.30

21. 2. Ježek Sonic (USA, 
dobr.). Superrychlý ježek se 
spojí s venkovským poldou, aby 
zhatili plány vynálezce. 17.30
Daria. 19.30
Sviňa. 21.30

22. 2. Zakleté pírko. 13.30
Ježek Sonic. 15.30
Sviňa. 17.30
Chlap na střídačku. 19.30
Daria. 21.30

23. 2. Ježek Sonic. 13.30, 
15.30
Chlap na střídačku. 17.30
Daria. 19.30

24. 2. Star wars: Vzestup 

Skywalkera (USA, sci-fi). Závěr 
Ságy Skywalkerů. 15.30
Případ mrtvého nebožtíka (ČR, 
kom.). Komedie, která si utahuje z 
TV kriminálek. 18.00
Judy. 20.00

25. 2. Ledové království II. 
15.30
Judy. 17.30
Případ mrtvého nebožtíka. 19.30

26. 2. Jumanji: Další level 
(USA, dobrodružný). Návrat zpět 
do hry. 15.30
Fantasy island. 17.30
Tenkrát podruhé (Francie, kome-
die). Co kdybyste mohli prožít 
jakoukoliv část dějin. 19.30

27. 2. Pat a Mat: Kutilské 
trampoty (ČR, rod.). Zábava 
nejen pro malé. 15.30
1917 (USA, hist.). Příběh z války, 
která změnila svět. 17.30
Chlap na střídačku. 19.30

28. 2. Addamsova rodina 
(USA, rod.). Myslíte, že je Vaše 
rodina divná? 15.30
V síti (ČR, dok.). I toto se může 
stát v dětském pokoji. 17.30
1917. 19.30

29. 2. Mosley (NZ, rod.). 
Život mimo farmu může být 
dobrodružný. 13.30
Ježek Sonic. 15.30
Birds of prey (Podivuhodná 
proměna Harley Quinn. 17.30.
Chlap na střídačku. 19.30
1917. 21.30

7. 2. Povídání o víně / 
degustační místnost. Rodinné 
vinařství Mikulenkovi. 18.00
8. 2. Masopust / Mírové 
náměstÍ a Divadlo K. H. Máchy. 
Tradiční veselice pro malé i 
velké. Od 10.00
9. 2. ZcestFest - cestova-
telský festival / hradní sál. 
Se srdcem na cestách a 
domovem v batohu. Přednášky, 
workshopy, konzultační stánky 
a suvenýry z cest. Více na str. 
15. Od 9.45
12. 2. Burza škol / hradní sál. 
Nabídka základních škol pro 
předškoláky. 15.00
14. 2. Fleret a Jindra Kejak / 
hradní sál. Akustický koncert. 
19.30
22. 2. Povídání o víně - 
degustace / degustační 
místnost. Francouzská vína a 
pokrmy. 18.00

PROGRAM BŘEZEN

3. 3. Ladislav Špaček – Etike-
ta není věda / hradní sál. Náš 
největší znalec etikety Ladislav 
Špaček vám během dvou hodin 
řekne to nejdůležitější. 19.00

6. 3. Ples 1. ZŠ Na Valech
10. 3. Sportovec roku 2019
14. 3. Velikonoční jarmark
21. 3. Ples jara a přátel vína 
/ velký sál. 20.00
22. 3. Jarní pohádkový bál / 
velký sál. 15.00

27. - 29. 3. Žhavé struny 
Jaroslava Svěceného. 
Třídenní multižánrový projekt, 
kterým chce oslovit všechny 
generace - propojení hudby 
klasické, etnické, latinsko- 
americké, včetně hereckých 
prvků. A jako třešinka na dor-
tu sobotní výstava slavných 
italských, francouzských, 
německých a českých houslí. 
     27. 3. Na Vivaldiho! / Diva-
dlo K. H. Máchy. 19.00
     28. 3. Ve znamení argen-
tinského tanga / hradní sál. 
19.00
     29. 3. Cigánski Diabli a 
Jaroslav Svěcený / velký sál. 
19.00
     28. 3. Exkluzivní výstava 
italských, francouzských a 
českých houslí 17. století s 
komentovanými prohlídkami 
Jaroslava Svěceného. 13 – 
18.00 hod.
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Město na dvou pahorcích
26. 9. 2019 – 1. 3. 2020
Výstava čerpá z poznatků arche-
ologie i historického bádání a 
reflektuje vývoj Litoměřic od 10. 
do 14. st. Mapuje vybudování 
přemyslovského kastelánského 
hradu na dnešním Dómském 
vrchu, vznik a vývoj raně 
středověké sídelní aglomerace 
a její přeměnu v institucionální 
město v letech 1219–1228. Dále 
popisuje rozkvět za panování 
Přemysla Otakara II. a Karla IV.

Akce pořádané v rámci do-
provodného programu výstavy:

•  6. 2. 2020, 17 h
Komentovaná prohlídka 

výstavy s jejím kurátorem, ar-
cheologem litoměřického muzea 
PhDr. Oldřichem Kotyzou.

•  20. 2. 2020, 17 h
Proměna severozápadních 

Čech na prahu vrcholného 
středověku. Přednáška Prof. 
PhDr. Jana Klápště, CSc., patrně 
dnes nejvýznamnějšího arche-
ologa středověku u nás. 

40 let městské památkové 
rezervace Litoměřice
10. 3 – 12. 4. 2020

Výstava prostřednictvím 
dobových fotografií, plánů a 
textů představí proměnu histo-
rického jádra města, které se 
roku 1978 začlenilo pod ochranu 
státu.         P. Gutová

Oblastní muzeum
pŘIjĎTE SE INSpIrOvAT

Cestovatelský festival zaujme
Litoměřičtí cestovatelé se 
první únorovou neděli sejdou 
v hradu. Bude se tu konat 2. 
ročník cestovatelského festivalu 
Zcestfest, který pořádá spolek 
Essence for life a KROKUDY.

“Chceme nabídnou inspiraci  
na cesty, naším cílem je při-
pravit nejen program zajímavých 
přednášek, ale také zážitek 
nebo praktickou zkušenost.  
Na Zcestfestu představíme 
destinaci Indonésie více  
do hloubky – nejenže ukážeme 
zajímavosti z Jávy, ale také 
přineseme autentické javánské 
tance, představí se indonéský 
hudební soubor gamelen, chys-
táme balijský fotokoutek  
a prostory ozdobíme indonéský-
mi artefakty. Účastníci si 
vyzkouší praktické ukázky jógy 
na cesty, ve venkovních prosto-
rách bude probíhat workshop 
lavinové záchrany s horským 
průvodcem Jindrou Sýkorou,“ 

zve spoluzakladatelka festivalu 
Adéla Metlická Lustyková.

Na nádherné Lofoty nás vez-
me Jaroslav Bousek, zdoláme ne-
pálskou osmitisícovku Manasule 
s Honzou Trávou Trávníčkem. Co 
vše lze zažít, prořít, procítit a na-
jít v Ekvádoru, představí Štěpán 
Pastula. A to nebude všechno. 
Svůj příběh odvypráví  
i první v Česku narozená dámská 
pokořitelka Mt. Everestu Klára 
Kolouchová. Že cestování s dět-
mi není problém, potvrdí Petra 

Sýkorová, která povypráví o své 
tříměsíční cestě po Asii. 

Pro praktické rady a užší sdí-
lení bude možné zapojit se  
do workshopové scény. Ta 
například přiblíží, jak pracovat 
na dálku nebo co si sbalit do ba-
tohu na šestiměsíční cestu a jak 
takovou dovolenou naplánovat  
s omezeným rozpočtem.

Nebudou chybět konzultační 
a prodejní stánky, dobré jídlo a 
výborná nálada. Více na www.
zcestfest.cz    Petra Sýkorová

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města 
vychází každé dva měsíce 
zdarma v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litomě-
řice, 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), Lukas Wünsch, Tomáš 
Sarnovský, Ing. venuše 
Brunclíková a václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, dis-
tribuce česká pošta.

příspěvky je možno zasí-
lat 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.

Pokoří senioři opět 
kanál La Manche?
V lednu odstartoval pátý ročník 
akce pro seniory Přeplav svůj 
La Manche. K pokoření kanálu 
nemusí nikdo daleko cestovat. 
Stačí si v průběhu února za-
plavat v krytém bazénu.

Další plavání zdarma je 6., 13. 
a 20. února vždy od 12 do 13 
hodin. Průkazky, do kterých si 
účastníci zaznamenávají své vý-
kony, lze vyzvednout v knihovně 
či přímo na pokladně bazénu. Na 
týchž místech je nutné kartičky 
nejpozději do 6. března odevzdat.

Akci pro seniory pořádá 
spolek Lipen pod patronací 
útvaru Komunitního plánování 
sociálních služeb městského 
úřadu a Zdravého města Lito-
měřice ve spolupráci s Městský-
mi sportovními zařízeními. /pek/

SOuTĚŽ

Proti drogám plakáty
Vyhlášení vítězů již 7. ročníku 
soutěže o nejlepší protidrogo-
vý plakát se uskutečnilo na 
konci roku v hradu. Plakáty 
navrhovali žáci základních a 
středních škol v rámci projektu 
„Správným směrem. 

Na prvních místech se umístily 
Natálie Holubová ze ZŠ Ladova 
a Kristýna Davidová ze Střední 
školy pedagogické, hotelnictví 
a služeb Litoměřice. Plakát 
Natálie Holubové zobrazuje ústa 
šeptající do ucha. „Člověk, který 
je závislý na drogách, neposlou-
chá sám sebe, ale nechá se 
ovládnout drogou v sobě, ve své 
hlavě,“ vysvětlila svou myšlenku 
školačka. Plakát Kristýny Davi-
dové ukazuje ženu při aplikaci 

drogy, a dále text upozorňující 
na to, co drogy lidem vezmou. 
„Chtěla jsem poukázat na to, 
že lidé dopředu nemyslí na to, 
co mohou braním drog ztratit,“ 
vysvětlila Kristýna. Cenu poroty 
pak získala Lucie Stanislavová. 

Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 40 děl – 5 ze středních 
a 35 ze základních škol. Nejlepší 
výtvory vybírala komise složená 
ze zaměstnanců Pedagogicko-
psychologické poradny, krajského 
a městského úřadu a protidrogo-
vé centrály. Soutěž pořádal odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ, partnerem mu byla Národní 
protidrogová centrála (NPC). 
Litoměřice jsou jediným městem 
v ČR, které soutěž každoročně 
pořádá. /bub/

jedna z vítězek Natálie Holubová u svého díla.  Foto: Andrea pěkná

Burza usnadní výběr 
základní školy

Nevíte si rady  s výběrem zá-
kladní školy? Přijďte se inspirovat 
na  Burzu škol 2020, která se 
koná 12. února od 15 do 17 hodin 
v hradu. Prezentace základních 
škol pomůže rodičům poznat 
jednotlivé školy ještě před zápisy 
do 1. tříd.  Odborníci z řad pe-
dagogů odpovědí na otázky. Příto-
men bude i zástupce z Pedago-
gicko-psychologické poradny. Akci 
zpestří doprovodný program.

Bc. Monika Mejtová,
ředitelka MŠ Litoměřice
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