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Zahájeny byly opravy
dalších komunikací

Pivovar chystá
zkušební provoz

Změny v parkování
v centru se osvědčily

Zápisy do prvních
tříd budou online

Již v březnu začalo město
s opravou silnic. Jako první přišla
na řadu Werichova, následovat
bude Smetanova a Heydukova.

Projekt obnovy výroby litoměřického piva vkročil do další
fáze. Instalována byla technologie potřebná k jeho vaření.

Změny v parkování platné od
počátku roku v centru města se
osvědčily. Na jaře přibudou další
moderní automaty.

Již za několik dní začínají zápisy
do prvních tříd základních škol.
Bohužel i letos bez přítomnosti
dětí.

/více na str. 2/

/více na str. 3/

/více na str. 9/

/více na str. 12/

OČKOVÁNÍ

Seniory pomoc
města potěšila

Pracovníci sociálního odboru pomáhají seniorům s registrací na očkování. Poté je ve smluvený den vyzvednou doma, odvezou na očkování a zase přivezou (foto 1). V Litoměřicích fungují dvě očkovací místa v nemocnici a na výstavišti (foto 2), kde zároveň vzniká velkokapacitní očkovací centrum. Fota: Eva Břeňová

S elektronickým vyplněním registračního formuláře, ale i s odvozem na očkování pomáhá našim
nejstarším, ale i mladším hůře
pohyblivým seniorům město.
Jde o službu, která funguje
hned od spuštění registračních
formulářů určených lidem starším osmdesáti let. „Jako osoby
s omezenou pohyblivostí jsme
vděčně přijali tuto pomoc. Také
obsluha a péče osazenstva auta
byla příkladná. Jsme přesvědčeni, že tito pracovníci si za svůj
přístup ke klientům a pracovní
nasazení zaslouží velkou pochvalu,“ napsali vedoucí sociálního odboru městského úřadu
osmdesátiletí manželé Roman a
Božena Čechovi z Pokratic. /eva/

AKVIZICE

mobilní rozhlas

Vojtěch: nemocnice bude
převedena k 1. dubnu

Pokuty jsou zbytečné

Nemocnice Litoměřice, a.s.,
bude k 1. dubnu začleně
na do páteřní sítě nemocnic
sdružených v Krajské zdravotní, a.s. Prohlásil to 26. března
předseda představenstva
Krajské zdravotní (KZ) Adam
Vojtěch v litoměřické nemocnici, kde se uskutečnilo setkání
všech členů představenstva
a generálního ředitele KZ
s vedoucími pracovníky
zdravotnického zařízení, tedy
s primáři, vrchními sestrami
a vedoucími provozních úseků.

„Cílem bylo zodpovědět dotazy
související s dokončením akvizice,“ informoval místopředseda
představenstva KZ a litoměřický
radní Leoš Vysoudil. Zaměstnanců a pacientů se změna vlastnické struktury nedotkne.
Nemocnici od 1. dubna nadále povede dosavadní předseda
představenstva Radek Lončák.
Jmenován byl s ohledem na zachování kontinuity a dokončení
legislativního procesu dočasněna dobu šesti měsíců.
Dokončení na straně 9

Bojíte se, že přehlédnete
dopravní značení týkající se
zákazu parkování, které bylo
instalované kvůli plánovanému
a právě začínajícímu čištění
ulic, a vaše auto bude
v důsledku toho odtaženo?
Už nemusíte.
Radnice před několika dny
spustila v rámci Mobilního
rozhlasu novou, bezplatnou
službu, který by mohla být
užitečná řadě z nás.
„Registrovaní uživatelé
v třídenním předstihu obdrží
e-mail, ve dvoudenním před-

stihu zprávu do mobilní aplikace a den předem SMS zprávu
s upozorněním, že právě ulice,
kterou jste si v registračním
formuláři zvolili, budou pracovníci technických služeb
města uklízet,“ informoval
místostarosta Lukas Wünsch.
Navolit můžete až tři ulice,
protože například vaše služební vozidlo parkujete jinde,
než je místo vašeho bydliště.
Registrace probíhá na https://
litomerice.mobilnirozhlas.cz/
Čištění ulic začíná již
6. a 7. dubna.
/eva/

2

INFORMUJEME

UPOZORŇUJEME

Rekonstrukce Werichovy ulice začala

Čištění ulic
v dubnu začíná

Město opravuje další silnice

Čištění ulic začíná 6. a 7. dubna.
První přijde na řadu Dalimilova a
lokalita pod Mostnou horou,
12. a 13. dubna Kocanda.
Za nerespektování dopravního
značení hrozí pokuta, která může
dosáhnout až třech tisíc korun.
„Nejprve je auto odtaženo do
areálu technických služeb. Pokud
si ho tam majitel v ten den ještě
vyzvedne, zaplatí 1500 korun.
Pokud ne, je druhý den vráceno
na původní místo, což představuje již druhý odtah. Pokuta, kterou
pak budou technické služby
vymáhat, už činí tři tisíce korun,“
vysvětlil proces velitel městské
policie Ivan Králik.
/tuc/
Duben, květen
• 6. – 7. 4. Dalimilova,
pod Mostnou horou
• 12. - 13. 4. Kocanda
• 14. – 15. 4. Kozinova
• 18. 4. Střed
• 19. – 20. 4. Revoluční
• 21. – 22. 4. A. Muchy
• 26. – 27. 4. Pokratice
• 28. – 29. 4. Bojská
• 3. – 4. 5. Štursova
• 5. – 6. 5. Stránského
• 10. – 11. 5. Palachova
• 12. – 13. 5. Pražská
• 17. – 18. 5. Pobřežní

Werichova, Smetanova
a Heydukova. To jsou tři ulice,
které v letošním roce budou
opraveny. Teplická, jejíž technický stav je nevyhovující, na
řadu zatím přijít nemůže.
Rekonstrukce povrchu Werichovy ulice začala v polovině
března a potrvá do 7. května. Poté přijde na řadu ulice
Smetanova (10. května –
11. června) a nakonec ulice
Heydukova v období
od 6. září do 13. října. „Ve
všech případech plánujeme
opravu dešťových vpustí, povrchů vozovek, chodníků
s částečnou výměnou obrubníků a veřejného osvětlení,“
uvedl investiční technik odboru územního rozvoje městského úřadu Václav Blecha.
Opravy ve městě chystají
i společnosti SČVaK a Innogy.
Společně plánují celkovou rekonstrukci řadů a přípojek
v ulicích Kolárova a Čelakovského. V těchto lokalitách se
místní obyvatelé také mohou
těšit na nový povrch vozovky
a částečně chodníků. SČVaK
dále provede opravy i v ulici Mi-

HAVÁRIE

K nebezpečné havárii došlo
počátkem března na místě vedoucího od divadla k bývalému
železničnímu tunelu. Narušená
část parkánů byla dočasně

chalovická. V těchto případech
však zatím není znám přesný
harmonogram prací.
Bohužel ulice Teplická
na řadu v následujících dvou
letech nepřijde, ačkoliv si
to její stav vyžaduje. Vedení
SČVaK totiž avizovalo, že v roce
2023 zde plánuje rekonstrukci
vodovodu a kanalizace. Stavba
by narušila nový povrch vozovky, pokud by k jeho pokládce město přistoupilo již nyní.
„Věříme, že do té doby
se nám podaří dojednat bezúplatný převod pozemků, neboť
Teplická je majetkem Správy

Foto: Radim Tuček

železniční a dopravní cesty.
O převod jsme požádali již
v roce 2017 a stále je v řešení,“
informoval místostarosta Karel
Krejza s tím, že prozatím budou
opraveny nejpoškozenější místa
komunikace.
Letošní opravy navazují
na předchozí roky. Například
loni investovalo město
do oprav sedmi komunikací
více než tři miliony korun. Rekonstruovány byly ulice Elišky
Krásnohorské, Sadová, Bojská,
Nezvalova, Nerudova, Dvořákova a Neumannova.
/tuc, eva/

NOUZOVÝ STAV

Zdivo se bortilo
V březnu probíhaly opravy poškozeného schodišťového zdiva
historických parkánů.

Oprava Werichovy ulice potrvá do 7. května.

uzavřena, havárii řešila odborná
firma. „Zaměstnanci firmy rozebrali stávající zdivo, došlo
k zesílení základu a opětovnému
vyzdění,“ charakterizoval rozsah
prací stavební technik odboru územního rozvoje Ladislav
Pošík.
/ihe/

Část parkánů nebyla v březnu kvůli nenadálé havárii průchozí. V těchto
dnech již je vše v pořádku.
Foto: Iveta Hejduková

Město podpořilo živnostníky
více než dvěma miliony korun
Jednorázový příspěvek
ve výši deseti tisíc korun
a odpuštění či snížení nájmu
za užívání nebytového prostoru vlastněného městem. Více
než dvěma miliony korun
podpořilo dosud město Litoměřice podnikatele provozující v prostorách vlastněných
městem živnosti, které jsou
již řadu měsíců rozhodnutím
Vlády ČR v důsledku koronavirové epidemie pozastaveny.
„Podnikatelé obdrželi loni
na jaře od města jednorázový
příspěvek ve výši deseti tisíc
korun jako rychlou pomoc
v době nouze. Celkem jsme
uspokojili 181 žadatelů, jimž
bylo vyplaceno 1,81 milionu
korun,“ připomněl místostarosta Karel Krejza rychlou
první vlnu pomoci.
Další forma pomoci se
týkala nejprve odpuštění,

a poté snížení nájemného
v nebytových prostorách
vlastněných městem. Sto
procent nájemného odpustili
radní živnostníkům loni v březnu. Od dubna, kdy přispěchal
s možností odpuštění nájemného až do výše 50 procent
i stát, poskytovalo město
Litoměřice až do konce loňského roku slevu na nájemném
ve výši 30 procent. Zda se
tak bude dít i v roce letošním,
prozatím není rozhodnuto.
Jednou z forem pomoci
v loňském roce pak byla i akce
„Pomoz a vyhraj“, vyhlášená
na podporu prodeje zboží
a služeb poskytovaných
místními podnikateli v čase,
kdy byly obchody a restaurace
otevřeny. Litoměřická radnice
v několika kolech slosovala
došlé účtenky. Majitelům
vylosovaných účtenek poté
proplatila částky uvedené
na dokladu.
/eva/

OBNOVA PIVOVARU
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OBNOVA VÝROBY PIVA

slovo starosty

Montáž varny a tanků začala

Konečně začínám vidět světlo
na konci tunelu.
Máte to stejně?
V České republice registrujeme
více než milion
vyléčených lidí,
kteří si prošli nemocí Covid-19.
Ukazuje se, že očkovací vakcíny mají vysokou míru ochrany.
Fakt, že zatím k nám stále
neproudí v počtu, jaký bychom
si přáli, nechejme v tuto chvíli
stranou. Důležité však je, že
jen v Litoměřicích očkujeme
na dvou místech –
v nemocnici a v očkovacím
centru na výstavišti. Seniorům, kteří to sami z různých
důvodů nezvládli, jsme na úřadu pomáhali s elektronickou
registrací. Hůře pohyblivé
spoluobčany řidiči městského
úřadu vyzvedávají před jejich
domovy, vozí je na očkování,
kde jim pomohou a zase odvezou domů. Přístup personálu obou očkovacích míst je
příkladný, maximálně ke všem
ohleduplný, a to nejen k seniorům, ale i k pedagogům, sociálním pracovníkům a dalším,
které je třeba naočkovat
v první fázi. Těší nás slova
díků, které v této souvislosti
od vás slyšíme.
Ale nejen epidemií žije naše
město. Daří se realizovat celou
řadu dalších projektů. Dokončujeme stavebně náročnou
modernizaci Masarykovy
základní školy, začali jsme
s rekonstrukcí dalších silnic,
přičemž první přišla
na řadu Werichova, uklízíme
po zimě ulice, opravujeme
zdivo na parkánech, na kterém
se podepsal zub času, ale
i dětská pískoviště, chystáme
se na zahájení zkušebního
provozu litoměřického pivovaru. Je toho hodně, více
se dočtete ve zpravodaji.
Mějme na paměti, že
i optimismus a víra v lepší dny
pozitivně ovlivňují náš imunitní
systém. Těšme se
na jaro a věřme, že společně
vše zvládneme.
Ladislav Chlupáč

Projekt obnovení výroby litoměřického piva vkročil
do další fáze. V rekonstruovaném objektu levé části
bývalého pivovaru začala
montáž technologie. Společnost
Pacovské strojírny, a.s., dodala
kompletní technologii na vaření
piva. Během následujících
týdnů bude dokončena montáž
a zahájen zkušební provoz, čímž
odstartuje první etapa výroby
piva v obnoveném litoměřickém
pivovaru.
„O spuštění pivovarského provozu jsme rozhodli s vědomím, že
současná doba je pro podnikatelské záměry tohoto typu takřka
likvidační. Bohužel jsme se trefili
do velmi nešťastné doby, ale
nic jiného, než rozjet zkušební
provoz, nám z ekonomického
hlediska nezbývá,“ přiznává
Dionýz Hutár, zástupce firmy
Pivovar Litoměřice, tedy firmy,
která vyhrála výběrové řízení na
pronájem rekonstruované části
pivovaru. I přes obtíže současné
doby platí firma městu nájem,
nežádala o jeho odpuštění. Plní
tak podmínky nájemní smlouvy a
dotace, kterou město získalo na
obnovu pivovaru od Ministerstva
průmyslu a obchodu (MPO).
V první etapě provozovatel
předpokládá produkci odpovídající zhruba 1,5 tisíce hektolitru
za rok. Do konce roku 2023 je
počítáno s ročním výstavem cca
čtyři tisíce hektolitrů za rok.

Zástupce fimy Pivovar Litoměřice Dionýz Hutár při instalaci nové
technologie na vaření piva. Technologie instalovaná v první etapě si
vyžádala více než čtyřmilionovou investici. Druhá etapa vedoucí ke
zvýšení produkce je vyčíslena na osm milionů korun. V rámci ní bude
dodaná druhá varna a další tanky.
Foto: Eva Břeňová

V té souvislosti vyvstává
otázka, kde bude zajištěn odbyt
piva. „Jakmile to půjde, rádi
bychom pivo v Litoměřicích
prodávali ve vlastních zařízeních
a dále v barech a pivnicích.
Počítáme s tím, že půjdeme
i do dalších měst,“ odkrývá
plány Dionýz Hutár.
Noví pivovarníci si jsou
pochopitelně vědomi toho, že
pivo musí lidem v prvé řadě
zachutnat. „Dva členové naší
rodiny mají vzdělání v oboru,
tedy chemicko-technologickou
školu se zaměřením na potravinářskou biotechnologii. Jako
konzultanta máme ostříleného
sládka s dlouholetou praxí

v oboru,“ upřesňuje zástupce
firmy.
Eva Břeňová

REVITALIZACE

Cílem je rekonstruovat i druhou část
Ministerstvo průmyslu a
obchodu realizuje program
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů od roku 2017.
Litoměřice patří díky kvalitně
připraveným projektům mezi
nejúspěšnější žadatele.
Další část podpory vyhlásilo
MPO právě v těchto dnech.
„Pokusíme se opět uspět s žádostí o podporu na zchátralou
pravou část objektu pivovaru.
Mohla by zde vzniknout další
podnikatelská aktivita zaměřená například na gastronomii,
která by charakterem poskytovaných služeb navázala na
vedlejší pivovar. Tyršovo náměstí by poté mohlo být nově
zadlážděno a vznikla by zde, v
těsném sousedství hradu, parkoviště a parku Václava Havla,

VÝZVA

Pomozte s výstavou
k pivovarnictví
Cílem města je revitalizovat a pronajmout k dalšímu podnikatelskému
využití i protější, zchátralou část pivovaru.
Foto: Eva Břeňová

reprezentativní část historického jádra města s velkým
turistickým potenciálem,“

nastínil plány místostarosta
Karel Krejza.
/eva/

V souvislosti s obnovením provozu výroby piva chystá město
výstavu mapující historii litoměřického pivovarnictví. Máte doma
nějaké předměty vztahující se
k tématu výstavy? Jste ochotni
je zapůjčit? Pokud ano, volejte na
telefonní číslo 416 916 440./eva/
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ODPADY

sběrnÝ dvŮR

zdarma pět big-bagů

Zdarma odložíte
jen 50 kg suti

Zahájen byl svoz bioodpadu,
je třeba ho zefektivnit

Odložení stavební suti
na sběrném dvoře v Nerudově
ulici je nově od 1. března zpoplatněno. Uložit zdarma může
občan s trvalým bydlištěm
v Litoměřicích pouze prvních
50 kilogramů. Za každý další
kilogram zaplatí korunu.
„Během jednoho dne smí odložit maximálně 100 kg stavebního odpadu, za který zaplatí padesátikorunu. Přijímán bude po
předložení občanského průkazu.
A to pouze v pytlích tak, aby bylo
možno odpad ručně zvážit.
„Náklady na uložení směsných stavebních odpadů na
skládku neustále vzrůstají.
Navíc je zřejmé, že službu
poskytovanou pro obyvatele
města dosud zdarma, zneužívali
i podnikatelé, kteří se zbavovali
stavebního odpadu, aniž by za
to zaplatili,“ odůvodnil vedoucí odboru životního prostředí
městského úřadu Pavel Gryndler
změnu, kterou schválili radní
města.
/eva/

OTEVÍRACÍ DOBA

Sběrný dvůr
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8,30 - 16,00 hodin
8,30 - 18,00 hodin
8,30 - 16,00 hodin
8,30 - 18,00 hodin
8,30 - 15,00 hodin
8,00 - 14,30 hodin

vyhněte se pokutě

Nespalujte
listí a trávu
Nespalujte bioodpad. Raději
jej kompostujte. To vzkazují
pracovníci odboru životního
prostředí městského úřadu
zahrádkářům s příchodem
prvních jarních dnů, kdy již řešili
několik stížností tohoto typu.
Spalování vlhkého a znečištěného bioodpadu je definováno
jako přestupek proti zákonu na
ochranu ovzduší.
Je zde hned několik možností likvidace bioodpadu, o kterých
se dočtete na této stránce.
Spalováním trávy, listí či větví
se do ovzduší dostávají škodlivé
plyny. Vzniká kouř znečišťující
ovzduší, který obsahuje oxid
uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité
látky. Zahrádkáři nevědomky
ohrožují zdraví své, ale i svého
okolí. Za takové jednání může být
udělena pokuta až padesát tisíc
korun. Naopak kompostováním bioodpadu vznikne kvalitní hnojivo,
které půda potřebuje.
/ihe/

První pravidelný svoz bioodpadu se uskutečnil už 22. března.
Svozy pokračují ve dvoutýdenních intervalech. Ke změně
dochází u velkoobjemových
vaků na bioodpad ze zahrad.
Majitel nemovitosti nově může
dostat zdarma maximálně pět
kusů ročně.
Zatímco popelnice jsou určeny
jak na bioodpad z domácnosti,
tak i ze zahrad, velkoobjemové
vaky, tzv. Big-Bagy, slouží
pro odpad pocházející ze zahrad
(listí, větve apod.).
Přidělení a následný svoz bigbagů dosud nebylo množstevně
omezeno. Nově radní rozhodli
o tom, že může majitel nemovitosti obdržet zdarma maximálně
pět kusů ročně, které budou
po dohodě s Technickými službami města zdarma i vyvezeny.
„Nechceme omezovat četnost
svozu, ale spíše přimět občany
k jejich efektivnějšímu plnění a
využívání,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.
Naopak za velkoobjemové
vaky musejí platit příspěvkové
organizace města, které nově
zaplatí 200 korun za kus bez
množstevního omezení, ostatní
organizace 500 korun bez množstevního omezení. Organizace
zajišťující veřejně prospěšné práce pro Technické služby města
budou mít velkoobjemové vaky
na bioodpad i nadále zdarma.

První pravidelný svoz hnědých popelnic na bioodpad uskutečnili pracovníci technických služeb 22. března.
Foto: Radim Tuček

Loni město zdarma vydalo
zhruba čtyři tisícovky velkoobjemových vaků, do kterých
patří biologicky rozložitelný
odpad ze zahrad, jako je listí,
tráva, drobnější větve apod.
Bioodpad nejen ze zahrad, ale
i z domácností je však možno
odkládat zdarma i na sběrový
dvůr a do biopopelnic (vyváženy
jsou v rámci poplatku za komunální odpad).
Motivovat občany k separaci
a následnému využití bioodpadu se město snaží i tím, že
zdarma rozdává vlastníkům
a nájemcům zahrad kompostéry a vermikompostéry. „Kromě
toho chystáme i podmínky

pro zápůjčky drtičů větví,“
informovala referentka odboru
životního prostředí Kristýna
Slabochová.
Město Litoměřice má
jako jedno z prvních v Česku
uzavřen tzv. recyklační kruh
bioodpadu. To znamená, že
bioodpad putuje částečně do
kompostéru či vermikompostéru darovaného městem
občanům a částečně z posekaných městských travnatých ploch nebo z vaků na
listí do nedávno vybudované
kompostárny, provozované
Technickými službami města
na skládce u Třeboutic.
/tuc, eva/

VERMIKOMPOSTÉRY UŽ NEJSOU

Zbývají poslední kompostéry, jsou zdarma
Město i letos poskytne zdarma občanům celkem
80 vermikompostérů a 120 kompostérů. Zatímco příjem žádostí o vermikompostéry již byl kvůli
velkému zájmu ukončen, o kompostéry stále
ještě žádat můžete.
Zájem o vermikompostování aneb „Kompostování
se žížalami“ vzrůstá. Jedná se o vhodnou
variantu pro ty, kteří žijí v bytě a nemají prostory
na klasický kompostér. Prvních padesát vermikompostérů bylo vydáno poslední březnový
den. Zájem dalších třiceti lidí bude uspokojen
v červnu. Přesný termín výdeje bude ještě
upřesněn. Ti, na které se letos nedostalo, se
mohou přihlásit opět na počátku příštího roku.
„Podporujeme tímto třídění bioodpadu
i v domácnostech, kde lidé nemohou mít vlastní
biopopelnici,“ informuje Miroslava Jirků z odboru
životního prostředí MěÚ.
Při tomto typu kompostování se využívá

schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky
na kvalitní organické hnojivo. Vermikompostér
lze umístit na balkón, chodbu, do garáže, dílny,
kuchyně nebo do třídy ve škole či do kanceláře.
Bioodpad tvoří velkou část komunálního odpadu
(zejména slupky a odřezky od ovoce a zeleniny,
čajové směsi, lógr, skořápky od vajíček). Bioodpad je cenná surovina pro půdu a zcela zbytečně
končí na skládce.
Naopak stále ještě můžete žádat o klasický
kompostér. Město je připraveno jich rozdat 120,
přičemž zhruba tři desítky jsou v tuto chvíli
ještě volné. Letos je nově mohou získat i ti,
kteří mají pozemek na katastrálním území Litoměřice a Pokratice pouze v pronájmu. Zájemci
o kompostér musejí mít trvalý pobyt v Litoměřicích, nesmí dlužit městu a musejí předložit
nájemní smlouvu. Město rozdalo v posledních
dvou letech více než tři stovky kompostérů.
/ihe, eva/

DOPRAVA A ÚKLID
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nepřehlédněte

Třídění je povinnost každého z nás daná zákonem
Od začátku roku je v platnosti
nový zákon o odpadech,
který klade velký důraz
na předcházení vzniku odpadu
a recyklaci. Každý občan trvale
žijící nebo zde mající stavbu
určenou k rekreaci je povinen
komunální odpad a další odpady v obecním systému, které
produkuje, důkladně třídit
a odkládat na místa k tomu určená obcí. Povinnosti stanovuje Obecně závazná vyhláška
Města Litoměřice.
Loni občané Litoměřic vyprodukovali 6 385 tun za rok. Ve
městě k 1.1.2020 žilo 23 849
obyvatel. Z toho vychází, že
jeden občan v průměru vyprodukoval 267,7 kg směsného
komunálního odpadu za rok.
V roce 2021 se potřebujeme
dostat na hodnotu 200 kg
na osobu, jinak dojde k navýšení
sazby poplatku za uložení odpadu

Jeden občan Litoměřic loni vyprodukoval cca 268 kg směsného komunálního odpadu. Množštví vytříděného odpadu stoupá. Foto: R. Tuček

na skládku z 500 Kč za tunu
na 800 Kč za tunu. V roce 2025
může být cena až 1500 Kč/t.
Následující roky budeme
muset množství odpadu snižovat
vždy o 10 kg za rok na osobu,

tedy jestli nechceme platit stále
více a více (v roce 2022 – 190
kg, 2023 – 180 kg, 2024 – 170
kg až v roce 2029 – 120 kg).
Mnoho lidí ani neví, že třídění
odpadu je povinnost daná

Ceny pro obce budou vysoké

PROBLÉM NÁS VŠECH

Zákon navyšuje platby za odpad
Jak nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
(dále jen „zákon o odpadech“) zasáhl
do zvýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí, a zvláště pak těch, které komunální
odpad skládkují?
Zákon zavádí poplatek na rekultivační rezervu
(§ 42), který u veškerého komunálního odpadu
činí navýšení nákladů o 145,- Kč/tuna. Jen
toto navýšení znamená pro Litoměřice nové
náklady ve výši 925.825, - Kč/rok.

Poplatky obcím dále porostou
Zákon dále zavádí poplatek za ukládání
využitelných odpadů na skládku (příloha č. 9
zákona o odpadech) ve výši 800,- Kč/tuna pro
rok 2021 a dále 1.500,- Kč/tuna pro rok 2025
a 1.850,- Kč/tuna pro rok 2030. Je sice pravdou, že obce mohou žádat o snížení této sazby na původní úroveň 500,- Kč/tuna (§ 175),
avšak pouze do určité míry, která je stanovena
pro rok 2021 limitem 200 kg odpadu/občan,
pro rok 2025 160 kg/občan a pro rok 2029
dokonce pouze 120 kg/občan (příloha č.
12 zákona o odpadech). Veškerý komunální
odpad nad stanovený limit bude zpoplatněn
výše uvedenými sazbami poplatků, které se
budou progresivně zvyšovat.

Litoměřice nemají spalovnu
Dále je v zákoně uvedeno, že nebude
možné na skládku ukládat zbytkový odpad z
třídící linky, což dále prodraží jeho zneškodnění, které je možné pouze spálením
ve spalovnách komunálního odpadu. Z pohledu Litoměřic je však velice problematické dodávat tento odpad do spaloven komunálních

zákonem a bere tuto činnost
jako samozřejmost svého života.
Avšak stále se najdou ti, kteří
svůj vlastní odpad netřídí a myslí
si, že nemusí, což je omyl. Každý
je za svůj odpad zodpovědný a
dle zákona ho musí ekologicky
zlikvidovat.
Nový zákon porovnává v obci
celkové množství směsného
komunálního odpadu, počet
obyvatel obce a úroveň třídění.
Od těchto ukazatelů se bude
odvíjet výše poplatku, který bude
město platit za ukládání odpadů
na skládku.
Nejde však jen o to odpad
třídit, ale především odpad zbytečně nevytvářet.
Proto pojďte do toho s námi,
minimalizujte odpad a více třiďte.
Je to na nás všech, aby město
nemělo stále větší výdaje v souvislosti s odpady.
Pracovníci odboru
živ. prostředí MěÚ

odpadů jednak z důvodu jejich nedostatečné
kapacity, ale také z důvodu vysokých přepravních nákladů, které se následně promítají
do zdražení ceny za svoz tříděných odpadů.

60% odpadu musí být vytříděno
Dalším problémem je státem dlouhodobě
neřešený rozvoj zpracovatelských kapacit
na vytříděné odpady, velice nízká nebo žádná
zákonná omezení pro výrobce zboží, která by
eliminovala vznik odpadů hned v počátku
a zároveň by pomohla zlepšit jejich další
využití a s tím související odbytové problémy
s vytříděnými odpady.
Dalším problémem, který nový zákon o odpadech zavádí, je požadavek dosažení celkové
60 % vytříděnosti odpadu v obci již do roku
2025, který když obec nedodrží, tak může být
i pokutována.

Bioodpad bude paradoxně chybět
Pro informaci bych chtěl doplnit, že mnohá
města a obce (včetně Litoměřic)
pro zvýšení zájmu o třídění bioodpadu rozdávala a rozdávají svým občanům kompostéry
či vermikompostéry tak, aby zpracovaný
bioodpad zůstal dle zdravého rozumu správně
rovnou u lidí doma či na zahradě a vůbec
nevstupoval do procesu svozu odpadu. Nyní
nám však právě tento odpad bude chybět
pro dosažení limitu vytříděnosti, který po
nás požaduje nový zákon. Chápu, že uvedený
zákon vychází ze směrnic EU, které jsou pro
nás závazné, avšak jeho účinnost měla být
alespoň o rok odložena, jak ostatně navrhoval
Senát ČR, který vycházel ze zkušeností obcí.

Pro běžného čtenáře jsou výše uvedené
informace dosti komplikované, ale v konečném
důsledku lze shrnout, že cena skládkování
komunálního odpadu bude pro obce velice
vysoká. Pro rok 2021 je výsledná cena pouze
za uložení směsného komunálního odpadu
(bez nákladů za svoz) na skládku „SONO“
1.479,- Kč/tuna (při dosažení slevy pak 1.179,Kč/tuna), přičemž Litoměřice ročně ukládají
4.301 tun směsného odpadu, 1.715 tun
velkoobjemového odpadu a téměř 370 tun
uličních smetek, tedy posypového materiálu a
všeho dalšího, co se zamete z ulic, parkovišť a
chodníků města. Takto vysoká cena za uložení
odpadu tak zůstane minimálně do doby, než
se podaří vyřešit požadavek na jeho extrémně
vysokou míru recyklace nebo energetické využití, přičemž musíme mít na paměti, že po roce
2035 bude možné ve spalovnách odpadu
v ČR spálit pouze 25 % (+ eventuálně dalších
10 %) z celkového množství odpadu.

Na stát se nesmíme spoléhat
Musíme se tedy pokusit i my v našem
městě najít zcela jiný způsob konečného
zpracování odpadu, ve kterém se nebudeme
spoléhat na stát. Zároveň ale musíme nadále
pokračovat v třídění opadu, protože třídit
odpad je správné, nehledě na to, jestli za to
získáme slevu či ne. Vím, mnoho z nás třídí
a přitom vidí, jak někteří jiní netřídí. A to nás
štve. Ale dělat správné věci má být prostě
normální, nehledě na to, co dělají ostatní lidé
kolem nás.
A dokud nás v našem městě nebude třídit
ještě víc, zůstanou výdaje na nakládání
s odpadem nejen problémem politickým, ale
i problémem peněženek nás všech.
PhDr. Filip Hrbek
(text vznikl za konzultací s Odborem
životního prostředí MěÚ Litoměřice)
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KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Ing. Josef DOUŠA / ANO 2011
„Data nebudou tajná, ale veřejná“
Ve většině evropských
měst je kvalita ovzduší silně poznamenána
všemožnými lidskými
činnostmi. Litoměřice,
stejně jako množství
dalších měst po celé
Evropě, čelí problémům
v boji proti znečištění
ovzduší. Nízká cena a dostupnost senzorů a
jejich zapojení do měřících sítí se tak stává
efektivní možností sledovat, vyhodnocovat
a reagovat na skutečnosti mající vliv na
kvalitu ovzduší.
V Litoměřicích takovou síť máme od září
roku 2017, kdy byla pro potřeby našeho
města instalována síť dvanácti měřících
stanic. No a nám, zastupitelům za hnutí
ANO, se podařila zásadní věc. Na posledním
jednání zastupitelstva jsme navrhli a zastupitelstvo poté jednohlasně schválilo návrh,
kdy data z těchto měření, která doposud
byla anonymní, neveřejná, a tedy dostupná
pouze pro potřeby omezené skupiny lidí,
budeme zveřejňovat. Tedy zpřístupníme
je veřejnosti prostřednictvím hodinových
průměrů na stránkách města.
„No a k čemu to je dobré?“ zeptá se uvědomělý občan. Doposud „utajovaná“ data
byla k ničemu, a pokud už máme poměrně
jedinečnou monitorovací síť základních veličin ovlivňující stav ovzduší u nás v Litoměřicích, bylo by škoda toho nevyužít, obzvlášť
kdy nám měření ukazují, že v určité době
jsou hlavně vlivem tranzitní dopravy naměřené hodnoty horší než v průmyslových
částech Ostravy.
První krok jsme již udělali, odtajnili jsme
měření a věřím, že do budoucna nebude
tato síť využívána pouze pro rozhodnutí,
jestli zrovna dnes je nutné jet do centra
autem, nebo jestli není lepší procházka
na trochu čistším vzduchu, ale k daleko
sofistikovanějším účelům, jako je třeba
navázání na aktivní větrání ve veřejných budovách škol, školek, úřadů apod. či aktivního
řízení tranzitní dopravy v našem městě.
Možnosti využití této unikátní sítě, stejně
tak možnosti jejího rozšiřování jsou téměř
neomezené.

INFORMUJEME

Příští jednání
zastupitelstva
Příští veřejné jednání městského zastupitelstva se uskuteční
22. dubna od 16 hodin
ve velkém sále Kulturního
a konferenčního centra
za dodržení mimořádných epidemiologických opatření.
Program naleznete na
webových stránkách města.
Průběh jednání můžete sledovat
on-line na Youtube města.
/red/

Mgr. Karel KREJZA / ODS

Lukas Wünsch/Severočeši

„Kvalita vozovek se zlepšuje“

„V kultuře přišel čas na změny“

Dobré zprávy se v této
těžké době určitě hodí.
Jsem rád, že se nám daří
opravovat místní komunikace v mnohem větší míře,
než tomu bylo v letech
minulých. Změnili jsme systém oprav. Po počátečním
tápání, kdy jsme měli v úmyslu zvládnout
celý rozsah opravy vlastními silami za použití
recyklátu, nalezly TSM Litoměřice efektivní přístup k těmto opravám. Zakoupili jsme stroj na
odstraňování starých živičných (asfaltových)
povrchů. Tím komunikaci vlastními prostředky
zbrousíme. Poté vozovku připraví stavební
firma pro pokládku nového povrchu. Tedy
upraví obrubníky, vpusti, kanály a všechny
různé šachty plynu, vody a podobně. Protože
recyklát není vhodný pro pokládání kvalitního
povrchu, jak ukázaly předchozí zkušenosti, nastoupí profesionální firma na pokládku asfaltu,
která provede finále. Výsledkem jsou velmi
kvalitní komunikace, které by měly vydržet
mnoho let.
Důležitá je koordinace s majiteli inženýrských sítí uložených hluboko pod vozovkou
tak, aby nejprve svou práci odvedli „plynaři“,
SČVaK na rozvodech vody a kanalizace a
někdy i telekomunikační firmy a ČEZ Distribuce v případě datových kabelů a elektřiny.
Samozřejmě je to složité a často se opravy
zdržují nebo se musí právě z důvodů koordinace odložit. Nicméně je to správný postup.
Určitě by nikdo z nás neviděl rád výkop na
městem opravené silnici v krátké době po
jejím uvedení do provozu. Bohužel se někdy
stane, že se objeví závada na opravené síti a
pak její provozovatel musí do nového povrchu
zasáhnout. Naštěstí je takových případů
relativně málo.
Loni jsme takto opravili sedm ulic. Letos
máme s ohledem na přijaté finanční úspory
v plánu opravit tři. Chtěli jsme se věnovat
i Teplické ulici, která je ve špatném stavu.
Po konzultacích se SČVaK a distributorem plynu bohužel z plánu oprava vypadla. Z vlastní
zkušenosti motoristy vidím velký posun v kvalitě vozovek a během několika málo stavebních
sezon se dostaneme do žádaného stavu,
i když zlepšovat ho bude stále možné.

To, že jsou Městská kulturní
zařízení (MKZ) dočasně
bez ředitele, vůbec neznamená, že „spí na vavřínech“.
Naopak. Nový ředitel má
vzejít z výběrového řízení
nejpozději 1. června. Byla by
škoda mezičasu nevyužít k
novým nápadům. Litoměřické „velké“ kultuře
například hodně chyběla spolupráce s místní
malou kulturou. MKZ by měly být jakýmsi středem, o který se ostatní mohou opřít. Znám
řadu šikovných lidí, kterým stačí k uspořádání
pěkné akce málo. A myslím, že to již měníme.
Shodu jsme našli také nad změnou v
letošním vinobraní. Litoměřické centrum je
krásné a má spoustu dalších míst a zákoutí
než jen náměstí. Navíc požadavek úřadů jistě
bude na „rozmělnění“ počtu osob. Možná,
že jste sami někdy byli na akci typu: Ze
sklepa do sklepa. Návštěvníci akce zaplatí
jeden degustační poplatek na celý den. Za
to dostanou svou skleničku a pásku na ruku.
Celý den pak nemusí u stánků za degustace
nic platit. Protože jednotliví vinaři jsou po
území celé obce, návštěvníci tak nachodí pár
kilometrů, poznají řadu míst a za jeden peníz
„prodegustují“ desítky vzorků. Vybrané peníze
se pak rozdělí rovným dílem mezi vinaře.
Takové akce navíc několik let pořádáme i v
Destinační agentuře.
Mezi další akce v MKZ patří například i
kompletní výměna sedadel v Divadle K. H.
Máchy včetně nových koberců. Také připravujeme spuštění divadelní kavárny podle
vzoru kinokavárny, tedy otevřené nezávisle na
představení. Vůbec divadlo si zaslouží větší
pozornost, navíc příští rok oslavíme 200 let od
jeho založení. Co se týká hradu, pracujeme na
tom, aby byla otevřena hradní vinárna a více a
lépe využívána včetně degustační místnosti.
V rámci budovy „kulturáku“ pak chceme
častěji pořádat různá představení v atriu s
tím, že průchod z předsálí od baru až do parku
Václava Havla by měl být mnohem častěji
otevřený.
Je toho hodně, co chceme zkusit jinak a
neměli bychom se toho bát. To ale záleží na
odvaze nového ředitele. Já pro něj mám sešitek plný odvážných nápadů…

REAKCE

Omluva ministrovi
Touto cestou bych se chtěl
omluvit panu ministrovi
životního prostředí za tu část
mého komentáře v Radničním
zpravodaji č. 1/2021, kde
jsem na základě nepřesných
čísel (avšak z webu ministerstva životního prostředí)
uvedl, že zvýšení poplatku
za odpad je pouze důsledkem
politiky MŽP.
Po zprostředkované komu-

nikaci s panem ministrem
a po konzultacích s pracovníky
odboru životního prostředí
musím svůj názor opravit a
konstatovat, že zvýšení nákladů na odpadové hospodářství
má mnoho souvislostí a nový
zákon o odpadech
č. 541/2020 Sb. vyhlášený
ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020
je jen jednou z nich. Na svoji
obhajobu bych chtěl říci, že
jsem informace v dobré víře

čerpal z oficiálních webových
stránek MŽP, kde mnou použité údaje nebyly označeny jako
neaktuální, ani nebyly opatřeny datem publikování, což mě
vedlo k mylnému přesvědčení,
že mnou použitá čísla ke zvyšování poplatku za skládkování
jsou součástí platného zákona
o odpadech. S největší pravděpodobností se jednalo o starší
verzi návrhu sazeb poplatků
za ukládání využitelných odpadů, která zůstala na webu MŽP
nedopatřením.
PhDr. Filip Hrbek,
radní města

ZDRAVOTNICTVÍ
COVID-19

REKONSTRUKCE

Máme tři testovací centra,
u koupaliště dokonce drive-in

Nechat se otestovat v Litoměřicích můžete, aniž byste vystoupili z auta.

V Litoměřicích mají lidé k dispozici již tři testovací centra.
Po nemocnici se můžete nechat
otestovat i na Zahradě Čech
a také na parkovišti u letního
koupaliště na Písečném ostrově,
kde funguje služba drive-in, díky
níž nemusíte vystupovat
z auta. V nemocnici se testuje
ve všední dny, na Zahradě Čech
i o víkendu v dopoledních hodinách a u koupaliště i v neděli
až do 18. hodiny.
TESTOVÁNÍ V NEMOCNICI
Pokud se chcete nechat
otestovat v nemocnici, musíte
se zaregistrovat prostřednictvím
formuláře na stránce https://
www.nemocnice-lt.cz/pacient/
registrace-k-odberu-na-vysetrenicovid-19/ . Zde se provádějí
antigenní testy od pondělí
do pátku, a to od 8 do 13 hodin.
Ve formuláři si vyberete den i čas
vašeho testu.
Od února nemocnice opět
nabízí testování samoplátců metodou PCR. Skutečnost, že PCR
test na přítomnost viru SARSCoV-2 vyžadují pro svou potřebu, uvedou samoplátci již při
vyplňování formuláře dostupného
na webových stránkách nemocnice. Nabídce znovuobnovení této
služby pro veřejnost předcházely
stavební úpravy prostor laboratoře, nákup potřebného přístrojového vybavení a několikatýdenní
zkušební provoz. Laboratoř má
na zpracování vzorku a na uvolnění výsledku 24 až 48 hodin.
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Jakmile je výsledek hotový, obdrží testovaná osoba informační
SMS. Zároveň jí je o výsledku
vyhotoven mezinárodní certifikát.
„Samoplátcům je v odběrovém
centru vymezen každý všední
den čas od 9.30 do 10.00 hodin,“
informovala vrchní sestra odběrového centra Dagmar Filípková.
PCR TEST JE PLACENÝ
Podmínky testování jsou na
všech třech odběrových místech
stejné. Pokud vás pošle na PCR
vyšetření váš ošetřující lékař
či krajská hygienická stanice,
máte test hrazen ze zdravotního
pojištění. Pokud se chcete
otestovat na PCR test jako
samoplátce, zaplatíte 1510
korun. Antigenní test je zdravotní
pojišťovnou hrazen jednou za tři
dny. Častější provedení testu již
podstupujete jako samoplátce
a zaplatíte za něj 350 korun.
TESTOVÁNÍ NA VÝSTAVIŠTI
Z důvodu přetížených testovacích kapacit na Litoměřicku
a poptávce po spolehlivém
a rychlém testování PCR SARSCOV-2 bez dlouhé čekací lhůty
bylo 18. března nově otevřeno
odběrové pracoviště na Zahradě
Čech v pavilonu G. K němu se
dostanete z ulice Karla IV. Místo
se nachází blízko zastávky MHD
a dá se zde bez problémů zaparkovat osobním vozem. V tomto
testovacím centru je prováděn
odběr vzorků výtěrem jak z no-

Foto: Radim Tuček

sohltanu, nosu, tak i úst. Termín
testování si zájemce vybere
v online rezervačním systému
na stránkách www.covid-litomerice.cz . Provozní doba je zde nejen
v pracovních dnech od 8 do 16
hodin, ale i v sobotu a neděli
od 8 do 12 hodin. „Potvrzení
o antigenním testu vydáváme
automaticky v češtině a němčině.
Certifikát v jiných jazycích je
možný za příplatek,“ uvedl MUDr.
Jiří Košťál, jenž na Zahradě Čech
testovací místo provozuje.
DRIVE-IN U KOUPALIŠTĚ
Od 22. března funguje v Litoměřicích i třetí testovací místo,
a to na parkovišti u koupaliště
na Písečném ostrově. Zde je
možné využít službu drive-in,
tedy bez vystupování z automobilu. Na otestování (PCR nebo
antigenní) se zájemci mohou
registrovat na stránce https://
objednavky.vidia-diagnostika.cz/
SelectTest. „Testujeme
ve všední dny od 8.30 do 12.30
hodin a od 14 do 18 hodin a také
v neděli od 8 do 12 a od 13
do 18 hodin. Odbaveni budou
i lidé nezaregistrovaní, ale zaregistrovaní mají přednost.
V případě, že se někdo bude chtít
otestovat jako samoplátce, platit
u nás je možné pouze kartou,“
upozornil Milan Káža, vedoucí
administrátor odběrového místa
u koupaliště s tím, že výsledek
antigenního testu se lidé
na místě dozví do patnácti minut
a obdrží potvrzení. /tuc, eva, nk/

Kardiovaskulární
JIP v novém
Ke svému konci se chýlí rekonstrukce kardiovaskulární
jednotky litoměřické nemocnice.
Započala na podzim loňského roku a zahrnuje kromě
stavebních úprav prostor stanice také celkovou rekonstrukci
všech rozvodů, nové podlahy,
osazení dveří, výmalbu a vybavení novým nábytkem.
„Nové budou samozřejmě
také všechny rampy u lůžek pacientů, včetně nových rozvodů
medicinálních plynů,“ upřesnil
Miroslav Janošík, vedoucí
oddělení rozvoje, zdravotnické
techniky a veřejných zakázek.
„Rekonstrukce kardiovaskulární
jednotky si vyžádá investici
ve výši necelých 10 milionů
korun, kterou nemocnice hradí
z vlastních prostředků,“ doplnil
předseda představenstva
nemocnice Radek Lončák.
Změny proběhly na podzim
loňského roku také na vzduchotechnice sloužící pro toto pracoviště a sousední angiografii,
kdy došlo k výměně vzduchotechnických jednotek. Oddělení
díky tomu bude nově v celém
rozsahu klimatizováno.
/nk/

KAPKA NADĚJE

Dětské oddělení má
nové čističky vzduchu
Tři nové čističky vzduchu získalo dětské oddělení litoměřické
nemocnice. Fungují na bázi
fotokatalýzy, přirozeného rozkladu látek za působení světla.
Nečistoty tedy místo zachycování na filtr rovnou likviduje.
Vzduch, který prochází čističkou, je díky fotokatalýze zbaven
virů včetně koronaviru, bakterií, karcinogenních těkavých
organických látek, alergenů,
pylových a prachových částic,
pachu, kouře, roztočů.
„Čističky vzduchu NANO
FLOW jsou umístěny v herně
dětského oddělení, na dětské
JIP a v ambulanci pro lékařskou
pohotovostní službu,“ uvedla
vrchní sestra dětského oddělení
Božena Haufová.
Náklady na pořízení jedné
čističky NANO FLOW byly přes
36 tisíc korun. Přístroje byly
hrazeny z výtěžku sbírky, kterou
pro potřeby dětského oddělení
od roku 2015 realizuje Nadační
fond Kapka naděje v lékárně a
prodejně zdravotnických potřeb
litoměřické nemocnice. Za celou
dobu sbírky bylo takto vybráno
téměř sto tisíc korun.
/nk/
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MODERNIZACE

ZAJÍMAVOST

opravy pokračují

Divočák ve městě
byl odchycen

Nádražní budova roste do krásy

Divočák, který se vydával až
k pokratickým závorám, byl právě
nedaleko tohoto místa odchycen. Pracovníci odboru životního
prostředí MěÚ zde nastražili
pro tyto účely speciálně zakoupenou klec s návnadou. Divočák
zatoužil po nastražené kukuřici
a „spadla klec“. Naloženo s ním
bylo v souladu s platnými předpisy, jako odchyt potenciálně
nebezpečného zvířete na nehonebních pozemcích. Klasický
odlov z bezpečnostních důvodů
nebyl v uvedené lokalitě možný.
Klec byla uschována pro případ
další potřeby.
/eva/

Revitalizace výpravní budovy
vlakového nádraží Litoměřice
město pokračuje. V roce 2019
byla ve stanici provedena
výměna fasády, letošní rok je
věnovaný opravám spojeným
s interiérem budovy. Zásadnější modernizace má probíhat i v následujících letech.
„V současné době dochází
ke stavebnímu zásahu týkajícímu se odbavovací haly pro cestující, dále zázemí pro železniční
a autobusové dopravce, vzniku
nových komerčních ploch a
úpravy okolní přístupové komunikace,“ uvedla tisková mluvčí
Správy železnic Nela Friebová.
I přestože budova nádraží není
veřejnosti přístupná a cestující
si jízdenky mohou zakoupit v
provizorní pokladně před nádražím, nemají opravy vliv
na odbavení cestujících. „Ukončení stavebních prací ve stanici
Litoměřice město předpokládáme

LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA

Cesta vlakem má být rychlejší
Ke konci příštího roku se zrychlí
cesta vlakem z Litoměřic
do České Lípy, a to díky chystané revitalizaci železniční trati
mezi Lovosicemi a Českou Lípou,
na kterou právě vyhlásila Správa
železnic veřejnou zakázku.
Cílem je zejména zvýšení
traťové rychlosti a bezpečnosti
železničního provozu i zkrácení
jízdních dob vlaků prostřednic-

tvím rekonstrukce železničního
svršku i spodku, nástupišť
a přejezdů.
„Revitalizace trati přinese
zkrácení jízdních dob odstraněním
propadů rychlosti, které vede
k možnosti zavedení hodinového
taktu osobních vlaků ve špičce
v úseku Lovosice – Úštěk a
třicetiminutového taktu osobních
vlaků v úseku Lovosice – Litoměřice horní nádraží po celý den,“

Výpravní budova dolního vlakového nádraží je v těchto dnech uzavřena.
Jízdenku zakoupíte v provizorní pokladně venku.
Foto: Filip Klieštík

na konci července letošního
roku,“ doplňuje Nela Friebová.
Chystán je však i projekt
zahrnující zásadnější a stavebně
náročnější úpravy. Spočívá
v modernizaci nástupišť, která
budou plně bezbariérová, což zajistí pohodlný nástup cestujících
do vlaků. Budou též vybavena
novým mobiliářem a informačním
a orientačním systémem.

Součástí má být i kamerový
systém, který pomůže s dohledem na bezpečnost cestujících
i železniční dopravy. Přístup
na nástupiště bude ze stávajícího podchodu, který ale projde
modernizací včetně stavby
výtahů.
Start realizace se předpokládá v roce 2024.
/fik/

uvedla mluvčí Správy železnic
Nela Friebová.
Přinese-li v budoucnu nová
revitalizace zvýšení četnosti spojů, závisí na objednavatelích, tedy
Ústeckém a Libereckém kraji.
Ačkoliv nádražní stanice
v Litoměřicích nečeká rekonstrukce, v některých stanicích
na Litoměřicku k nim dojde.
V traťovém úseku Litoměřice
horní nádraží – Liběšice dojde
k rekonstrukci zastávky Trnovany
u Litoměřic, kde bude vybudováno nové nástupiště o délce
90 metrů a nový nástupištní

přístřešek. „Zastávka bude vybavena novým osvětlením
a rozhlasem pro cestující.
Zastávky Litoměřice Cihelna, Ploskovice a Horní Řepčice budou
z důvodu zavedení dálkového
řízení vybaveny rozhlasem,“ dodala Nela Frýbová.
Zahájení prací je plánováno
letos v červenci, dokončení
v listopadu příštího roku.
Co se týče omezení dopravy,
navržena je nepřetržitá výluka
celého úseku trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou od března do
srppna 2022.
Filip Klieštík

beton nahrazuje guma

Pískoviště budou bezpečnější
První dětské pískoviště (depozitní místo posypového materiálu)
je ohraničeno tvrzenou gumou,
která nahradila původní beton.
Výrazně se tak zvýší bezpečnost
dětí. Nový materiál byl prvně použit na pískovišti v Třebízského
ulici. Zároveň s tím došlo
k výměně písku za nový.
„V případě, že se nám toto ohraničení osvědčí, budeme obdobně
postupovat i na dalších hřištích.
Každopádně se segmenty
z tohoto materiálu se velmi dobře
pracuje. Mohou mít totiž různé
tvary a dobře se tak přizpůsobí požadovaným rozměrům,“
vysvětlil Petr Kurc, pracovník
technických služeb.

Dětská hřiště jsou pravidelně
opravována podle výsledků
ročních odborných technických
revizí probíhajících vždy na konci
roku. Další kontroly, jako správce
dětských hřišť, provádějí několikrát měsíčně technické služby.
„Protože se provádějí pravidelně,
není nutné dělat tolik oprav. Minimalizuje se tím i počet havarijních
stavů,“ doplnil Petr Kurc s tím, že
opravy musely být hotové
do konce března, aby při otevření
dětských hřišť pro veřejnost
1. dubna byly v požadovaném
stavu. Proto jsou dětská hřiště
v zimním období nepřístupná.
Opravy pískovišť a také
výměna písku se však trochu
protáhnou. Důvodem jsou pro-

Pískoviště v Třebízského ulici je první, které ohraničuje tvrzená guma,
jež nahradila beton.
Foto: Eva Břeňová

tiepidemická opatření.
„V respirátorech není možné
celý den pracovat s pískem.
Proto počítáme, že část oprav

potrvá ještě během dubna a
května,“ upřesnil Petr Kurc.
Ve městě je zhruba 60 dětských a sportovních hřišť. /tuc/

ZAZNAMENALI JSME
CENTRUM MĚSTA

Změny v parkování se osvědčily

Volné pracovní
pozice
VOLNÁ POZICE

Díky změně parkovacího
systému platného v centru
města od 1. ledna mohl být
uspokojen každý žadatel
o parkovací kartu, který
na ni má nárok. Dosud tomu
tak nebylo. Na řadu rezidentů
nebo podnikatelů sídlících
v centru se v minulosti nedostávalo.
„Zrušením vyhrazených míst jen
pro konkrétní vozidla a zároveň
povolením zaparkovat s parkovací kartou kdekoliv v rámci
celé zóny od 1. ledna došlo
k tomu, že ji dostali i ti, kteří
na ni čekali několik let. Parkovat
nyní mohou majitelé karet
kdekoliv, stejně jako ostatní
řidiči bez karet, kteří uhradí
parkovné. Dříve bývala parkovací místa rezidentů třeba celý
den prázdná, protože ráno odjeli
do zaměstnání. Paradoxně jich
kolem stovky zároveň chybělo.
Nyní je možné všechna místa
k parkování využívat po celý
den,“ vysvětlil Lukas Wünsch,
místostarosta města.
Zájemci o parkovací karty o ně mohou stále žádat
prostřednictvím formuláře
na webových stránkách Technických služeb města (www.
tsmlt.cz). „Čekací listina je
momentálně prázdná. Pokud se
opět nahromadí dejme tomu
desítka žádostí, jsme připraveni
je na radě města hned řešit,“
upřesnil Lukas Wünsch. Počet
vydaných parkovacích karet
v současné době nepokryje
ani polovinu všech parkovacích
míst.
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Jste schopný
energetický manažer?
Odbor správy nemovitého majetku MěÚ hledá kolegu/kolegyni
na pozici energetický manažer/
ka. Pracovní náplní je plnění úkolů v oblasti energetické politiky
města, vytvoření strategické
koncepce cílů energetického
plánu města, včetně Akčního
plánu, zajištění komplexnosti dat
pro veškeré budovy a energetická hospodářství, dohled nad
procesem přípravy investičních
i neinvestičních projektů s
dopadem na energetickou náročnost budov a provozů města,
zajišťování školení v oblasti energetického managementu a jiné.
Více informací zjistíte na webu
města.
/ihe/

ŠEST UCHAZEČŮ

Parkovat v centru nemusít jen mincemi, ale i prostřednictvím aplikace
MPLA.
Foto: Radim Tuček

Nový systém pochopitelně
nepotěšil všechny. Konkrétně
v Michalské ulici je několik rezidentů, kteří nyní mají problém
zaparkovat před svými domy,
neboť jim tam stojí řidiči, kteří
si zaplatili parkovné. „Byli zvyklí
stát na jednom místě, které
považovali za „své“. Je třeba si
však říct, že se stále jednalo
o veřejný prostor. Chápeme to.
Ale jsou to jedinci. Celkově však
pozitiva rozhodně převažují nad

negativy,“ uvedl Lukas Wünsch.
V centru města již zanedlouho přibudou další parkovací
automaty, a to na místech,
kde dosud zcela chyběly. Nově
budou v ulicích Krajská, Lidická,
5. května, Zítkova, Jezuitská
a na Dominikánském náměstí.
Instalace automatů proběhne
v období duben až květen.
Fungovat by měly od června.
Radim Tuček

AKVIZICE

Adam Vojtěch: Nemocnice
bude převedena k 1. dubnu
Dokončení ze strany 1
Během nich se uskuteční výběrové řízení
a zároveň dojde v rámci celé KZ k chystané
změně organizační struktury. „A to tak, aby
jednotlivé odštěpné závody (nemocnice)
pracovaly s určitou mírou samostatnosti a autonomie. Vést by je měl schopný manažer, tedy
nikoliv lékař, který zároveň bude i primářem,“
charakterizoval místopředseda představenstva
Leoš Vysoudil záměry, které však nejprve musí
projednat příslušné orgány společnosti.
Litoměřická nemocnice bude od 1. dubna
začleněna do krajem vlastněného a ekonomicky silného, nezadluženého subjektu, jehož
loňský hospodářský výsledek skončil sedmimi-

lionovým ziskem a který plánuje pro nadcházející období miliardové investice.
Vedení KZ před několika dny avizovalo, že
dojde k desetiprocentnímu navýšení mezd
zdravotníků. V litoměřické nemocnici se tak
stalo již k 1. lednu letošního roku, proto případné další zvyšování by se mělo dotknout
spíše zaměstnanců pracujících v nezdravotní
části. „Nicméně záležet bude na mzdových
tabulkách platných v celé KZ,“ podotkl Leoš
Vysoudil. Kromě toho je KZ připravena vyplatit
zdravotníkům odměny ve výši 75 tisíc korun
deklarovaných vládou. Stane se tak po schválení kompenzační vyhlášky.
Eva Břeňová

Nový ředitel MKZ má
nastoupit 1. června
Šest lidí má zájem stát se ředitelem Městských kulturních
zařízení Litoměřice. Příjem přihlášek byl ukončen ve stanovené lhůtě. Výběrové řízení
formou osobních pohovorů se
uskuteční 7. dubna. Následně
výběrová komise předá své
doporučení radě města, v jejíž
kompetenci je nového ředitele jmenovat. Předpokládaný
nástup je 1. června.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno poté, co rada města
odvolala z funkce dlouholetou
ředitelku s odůvodněním, že
je čas na změnu a realizaci
nových vizí.
/eva/

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Město hledá ředitele
základní školy
Rada města vyhlásila výběrové řízení na místo ředitele
Základní školy Na Valech, jež
je příspěvkovou organizací
města.
Učinila tak poté, co
18. března předal z osobních
důvodů rezignaci dosavadní
ředitel Mgr. Petr Klupák. Školu
povede do příchodu svého nástupce. Podle předpokladů by
se tak mělo stát 1. července.
Podmínky konkursního řízení a
kvalifikační předpoklady naleznete na webových stránkách
města.
/eva/
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

PRÁVNÍ SERVIS ZDARMA

NOVINKA

Poradna chystá
obnovení provozu

Město spustilo nový web

Činnost právní poradny
města Litoměřice poskytující
bezplatné poradenství občanům města i občanům žijícím
v oblasti s rozšířenou působností Litoměřice (ORP) byla
v březnu s ohledem na složitou
epidemiologickou situaci
omezena. „Pokud se bude
stav vyvíjet příznivě, provoz
obnovíme opět v pondělí
12. dubna v obvyklém termínu
od 15 do 17 hodin. Do té doby
rádi poskytneme informace
telefonicky či e-mailem,“ uvedla
Martina Skoková, vedoucí
kanceláře starosty a tajemníka
městského úřadu.
S cílem pomoci občanům
při řešení právních situací
poskytuje úřad poradenské
služby každé sudé pondělí
již od roku 2016 nad rámec
svých povinností. „Nejčastěji
chtějí klienti poradit ve věci
dědictví, rozvodového řízení či
sousedských sporů. Výjimkou
není ani téma vydědění. Neradi
zacházíme do nejrůznějších
důchodových záležitostí spadajících pod Českou správu
sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Jedná se o složitou problematiku,“ doplňuje Martina
Skoková.
Klienti mající o službu zájem,
se musí předem objednat.
Obraťte se na pověřené
zaměstnance prostřednictvím
tel: 416 916 207 či na e-mail
andrea.svihelova@litomerice.
cz.
/ihe/

Litoměřice spustily nový web
města, na kterém se, oproti
předchozímu, mohou návštěvníci seznámit se dvěma
novými sekcemi Turista a
Životní prostředí.
„Nechali jsme si posoudit dnes
již starý web Ministerstvem
vnitra ČR, zda je v souladu
s platnou legislativou. Obdrželi
jsme doporučení, která odstartovala úvahy a práci na novém
webu. Změny byly provedeny
vlastními zdroji za vynaložení
minimálních finančních nákladů,“ informoval tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

„Snažili jsme se o maximální
dodržení pravidel přístupnosti.
Vydali jsme se evoluční
cestou, takže vylepšujeme
předchozí verzi webu,“ dodává
informatik z oddělení ICT
správního odboru Jan Černý,
který na změně intenzivně
pracuje od počátku roku.
Pokud nechcete, aby vám unikly novinky, můžete využít nové
funkce a odebírat oznámení
změn. Aktivovat a deaktivovat
ji lze pomocí symbolu ve tvaru
zvonečku v dolním pravém
rohu webu. Oznámení přicházejí z kategorií Aktuality,
Dokumenty a Upozornění.

V současné době probíhá
testovací provoz.
Do turistické části budou
v nejbližších týdnech překlopeny informace ze stávajících stránek https://www.
litomerice-info.cz/, které budou
přesměrovány na nový web
kvůli zpětné kompatibilitě.
Kromě dvou nových sekcí
se do designu stránek promítl
také grafický vizuál města
a novinkou je i propojení s
mapami, plná responsibilita,
progresivní webová aplikace či
anglická a německá jazyková
mutace stránek.
Filip Klieštík

NOUZOVÝ STAV

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Platnost propadlých řidičských
průkazů je prodloužena

Úřední dny: pondělí a středa

Řidičské průkazy, jejichž
platnost vypršela či vyprší
v době trvání nouzového
stavu, mají prodlouženou
lhůtu. Doklady s ukončenou
platností v období od 1. září
2020 do 31. března 2021,
jsou platné ještě po dobu
šesti měsíců po skončení
jejich formální platnosti.
„V době trvání nouzového stavu,
se hledí na tyto doklady jako
na platné, respektive držitelé
těchto dokladů nebudou
za výkon činnosti realizovaný
s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím
času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni,“ uvádí
v tiskové zprávě Ministerstvo

dopravy České republiky. Jedná
se mimo jiné o průkaz profesní
způsobilosti řidiče, potvrzení
o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského
průkazu.
Výše uvedené doklady jsou
platné po dobu šesti měsíců
nad rámec jejich platnosti
(např. platnost řidičského průkazu skončila 10. 11. 2020, dle
tohoto stanoviska se považuje
za platný do 10. 5. 2021).
Stanoviskem jsou částečně
dotčeny i řidičské průkazy, jimž
platnost uplynula v době
od 1. února 2020 do 31. srpna
2020 a kterým je dle nařízení
EP a Rady č. 698/2020
prodloužena o sedm měsíců.
/ihe/

V těchto dnech jsou na základě vládních opatření souvisejících s nouzovým stavem
úřední hodiny městského
úřadu vždy v pondělí
od 8 do 13 hodin a ve středu
od 12 do 17 hodin.
„Od pondělí 12. dubna úřední
hodiny pro veřejnost rozšíříme.
Občané budou moci přijít vždy v
pondělí a ve středu
od 8 do 12 hodin a
od 13 do 17 hodin,“ informuje
tajemník městského úřadu
Milan Čigáš.
Doporučujeme se předem
telefonicky, e-mailem nebo
elektronicky objednat (https://
www.litomerice.cz/potrebujivyridit). Cílem je vyhnout se
zbytečným rizikovým situacím,

větší koncentraci lidí
v čekacích prostorech úřadu
a případným nedorozuměním.
Pokud potřebujete poradit, zavolejte nebo napište
e-mail i v jiné než úřední dny.
Platí to i pro seniory a rodiny
nacházející se v nepříznivé
sociální situaci, jimž sociální
pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví nadále nabízejí každý všední den radu či
pomoc. Volat lze na telefonní
čísla 416 916 226, 416 916
125, 416 916 121.
„Děkujeme občanům
za trpělivost a ohleduplnost.
Společně nelehké situace
určitě zvládneme,“ vzkazuje
tajemník Milan Čigáš. Aktuální
informace na https://www.
litomerice.cz/.
/ihe/

VEŘEJNÁ SPRÁVA
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UČAST JE POVINNÁ

PODEZŘENÍ ZE ZPRONEVĚRY

Probíhá sčítání lidu, domů a bytů

Policie vyšetřuje
účetní ZUŠ

Sčítání 2021 začalo o půlnoci
z 26. na 27. března. Až do 11. května má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4.
do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Orgány činné v trestním řízení
se v těchto dnech zabývají
podezřením ze zpronevěry
svěřených finančních prostředků. Dopustit se ho měla účetní
základní umělecké školy, která je
příspěvkovou organizací města.
O jak vysokou částku se jedná,
je předmětem vyšetřování. /eva/

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.

V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst
se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Podrobnější informace naleznete
na webu www.scitani.cz
/tuc/

DESATERO PRIORIT

Diskusní fóra nahradí online ankety
Litoměřice každoročně pořádají
veřejná fóra s obyvateli pod názvem Desatero priorit. Na nich
se mohou občané vyjádřit
k dění ve městě, přijít se svými
nápady na změny, navrhnout
možná řešení. Realizaci online
anket schválila rada města.
„Protože kvůli pandemii nebylo
možné uskutečnit akci prezenčně vloni ani letos, chceme pokračovat v setkáních
s veřejností i v této složité
době, tudíž hledáme nové formy
komunikace s občany,“ uvedl
starosta Ladislav Chlupáč.
Odkaz na ankety naleznou
zájemci na stránkách Zdravého
města Litoměřice. Na vyplnění
budou mít občané Litoměřic

přibližně dva měsíce a mohou si
vybrat, zda odpoví na všechny
ankety, nebo si k vyplnění vyberou jen některé. Pro ověření je
potřeba mobilní telefon, každou
anketu lze vyplnit z jednoho telefonního čísla pouze jednou.
„Protože jsme jedni z prvních,
kteří se do této formy komunikace radnice s občany pomocí
anket mobilního rozhlasu pouštějí, jsou Litoměřice ostatním městům začleněným v Národní síti
Zdravých měst prezentovány jako
inspirace a příklad dobré praxe,“
dodává politik Zdravého města
Petr Hermann.
„S případným vyplňováním
rádi pomůžeme,“ doplňuje koordinátorka Zdravého města a MA21
Irena Vodičková.

Pokud epidemická situace
dovolí, výsledky budou prezentovány na tradičním veřejném
fóru Desatero priorit, které je
plánováno na 13. října. Jinak
bude město pokračovat v online
komunikaci.
/fik/
Témata anket:
1. Veřejná správa, strategický
rozvoj, územní rozvoj
2. Bezpečnost města
3. Živ. prostředí a energetika
4. Soc. oblast a zdravotnictví
5. Výchova a vzdělávání
6. Kultura, sport a volný čas
7. Doprava
8. Podnikání, cestovní ruch,
bydlení
9. Děti a mládež

NOUZOVÝ STAV

Prohřešky: chybějící rouška a shlukující se mládež
Absence roušky a shlukování mládeže jsou
v litoměřických ulicích nejčastějšími prohřešky zaznamenanými v době nouzového stavu
strážníky městské policie.
Městská policie kontroluje dodržování vládních
nařízení, a i přestože loni řešila přes 150 případů většinou domluvou, letos již přistupuje
k tvrdším opatřením ve formě pokut. V minulém
roce bylo uděleno celkem šest pokut v průměrné výši 1000 korun, sedm případů závažného porušení bylo postoupeno do správního
řízení.
„Případy řešíme individuálně, nicméně letos
již udělujeme pokuty za porušování vládních

nařízení. Během jednoho dne řešíme i patnáct
prohřešků,“ informuje o kontrolách ve městě
velitel městské policie Ivan Králik.
Přestože maximální výše pokuty může
dosáhnout 10 tisíc korun, strážníci městské
policie sahají k výrazně nižší hranici s cílem
působit na hříšníky spíše výchovně než restriktivně.
Kromě kontroly rušných míst a ulic se
strážníci zaměřují i na kritická místa ve městě,
kde se shlukuje mládež, která často vládní nařízení ignoruje. Jedná se o park Václava Havla
či parkány, kde skupinky mladistvých kromě
nezakrytých dýchacích cest konzumují i veřejně
alkohol.
/fik/

POMÁHAT A CHRÁNIT

Chcete se stát
policistou?
Policie ČR v okrese nadále pokračuje v přijímacím řízení zájemců
o práci u policie. Podmínky řízení
se nemění, stále platí, že uchazeč
musí mít minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené
maturitou, musí být bezúhonný a
splnit psychologické, tělesné
a zdravotní testy.
Policie podřídila i průběh
přijímacího řízení požadavkům
stanoveným vládními opatřeními
a provádí vstupní testy v rámci
našeho okresu na pracovišti
v Litoměřicích, oproti jinak
běžné praxe, kdy uchazeči jezdí
do Ústí nad Labem. Nabízíme
zajímavou a rozmanitou práci
u spousty policejních činností.
Nastupující policista projde
kurzem použití služební zbraně
a základní odbornou přípravou
včetně praxe na základních útvarech. Mladí lidé se mohou
i nezávazně informovat o všech
podmínkách přijetí i možnostech
práce u policie. V našem okrese
na tel. čísle 974 436 400 nebo
na 974 421 750/751.
Helena Pšeničková,
ředitelka litoměřického
územního pracoviště Policie ČR

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Dojde ke změně
pravidel
Nový ročník participativního
rozpočtu bude schválen zastupitelstvem na konci dubna,
poté bude vyhlášen. Nově bude
cyklus dvouletý. Na změnách
pravidel se podíleli zástupci
všech politických stran.
Participativní rozpočet slouží
k realizaci návrhů, o kterých rozhodují občané města. Na letošní
rok je opět vyčleněno 200 tisíc
korun. V minulosti byla v jeho
rámci realizována lanová dráha
na Mostné hoře, bosá stezka
u ZŠ U Stadionu, dětské hřiště
při ZŠ Havlíčkova či komunitní zahrádka u pokratických závor, jejíž
výsledná podoba bude veřejnosti
představena na jaře.
/fik/
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ŠKOLSTVÍ

5. a 6. května

I mateřské školy
chystají zápisy
Mateřské školy chystají zápisy,
a to 3. a 4. května. O jejich formě rozhodne vývoj epidemie.
Rodiče si mohou vybírat
z 11 mateřských škol s kapacitou 886 míst. „Těch je dostatek. Může se však stát, že dítě
nemusí být s ohledem na malou
kapacitu přijato přímo do vybraného zařízení. Tento problém
může nastat například v případě
MŠ Kamarád ve Stránského ulici,“
upozornila ředitelka Mateřských
škol Litoměřice Monika Mejtová.
Každoroční Burza škol, která
vždy v únoru rodičům pomáhá
s výběrem základní školy pro
budoucí prvňáčky, se letos
nekonala. „Místo ní jsme rodičům
zpracovali přehledné informační
letáky s údaji o školách a popis
toho, co by měl každý předškolák
umět,“ dodala ředitelka.
/ihe/

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápisy budou opět netradiční
Zápisy žáků do šesti základních
škol zřizovaných městem a jedné
soukromé proběhnou v Litoměřicích stejně jako loni bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Formuláře „Žádostí o přijetí
k povinné školní docházce“, případně o odklad povinné školní
docházky, budou k dispozici
na webových stránkách jednotlivých škol. Zde také rodiče
naleznou informace o úředních
hodinách či o tom, jakým způsobem postupovat.
„Zákonní zástupci mohou
žádosti podávat v prodloužené lhůtě, a to od 1. do 21.
dubna jedním ze čtyř způsobů – prostřednictvím datové
schránky školy, e-mailem
s uznávaným elektronickým
podpisem, zasláním originálu

Do první třídy základní školy se těší i malá Monička. Školní brašnu již má
nachystanou.
Foto: Iveta Hejduková

žádosti poštou či osobním
podáním v úředních hodinách
zvolené základní školy, a to
za dodržení platných epidemiologických opatření,“ informovala
Andrea Křížová, vedoucí odboru

ŘEČÍ ČÍSEL

Míst ve školách máme dostatek
Loni usedlo do školních lavic 297 prvňáčků. Letos jich má jít k zápisu 274, což je
téměř stejně jako školáků opouštějících
deváté třídy. V šesti školách zřizovaných
městem bude otevřeno dvanáct prvních
tříd, další v soukromé ZŠ Lingua Universal.

Kolik jich nakonec v září do lavic prvně
skutečně usedne, v tuto chvíli nelze odhadnout. Každým rokem se toto číslo sníží
o děti s odkladem povinné školní docházky
(odhadem jde zhruba o 50 dětí). Počet
je naopak navýšen dětmi z okolních obcí,
jejichž číslo není dopředu známo.

školství, kultury, sportu
a památkové péče MěÚ.
„Děkujeme rodičům, že přihlášku podají raději elektronicky či
poštou bez osobní přítomnosti,“
dodala Andrea Křížová.
/ihe/

Žáci se mohou letos těšit na kvalitnější zázemí. „Například Masarykova
základní škola plánuje na konci dubna kolaudaci pěti nových moderních
učeben nacházejících se v podkroví,
Základní škola Havlíčkova dokončuje
novou cvičnou školní kuchyňku, školní
dílny a učebnu chemie a Základní škola
Ladova připravuje pro žáky multimediální
učebnu pro výuku jazyků a informatiky.
Novinky chystají i další školy,“ informoval
místostarosta Karel Krejza.
/ihe/

TŘEBUŠÍN, LITOMĚŘICE

Svobodná základní škola je první waldorfskou v kraji
Od září loňského roku působí
v Litoměřicích waldorfská škola, která je první školou tohoto
typu v ústeckém regionu. Děti
prvního stupně Svobodné
základní školy vyznávající principy waldorfské pedagogiky
docházejí již třetím rokem
do sídla školy v Třebušíně,
druhý stupeň pak navštěvují
v litoměřické Jarošově ulici.
„Naše škola vede děti
ke svobodě, úctě a odpovědnosti ve vlastním životě.
Rozvíjíme myšlení, ale stejně tak
i cit a vůli. Učíme děti učit se,
podporujeme kritické myšlení
a práci s informacemi. Ctíme
individuální rozvoj s ohledem
na vlohy a nadání každého
školáka,“ představuje základní
myšlenky výuky ředitelka Svobodné základní školy Katarína
Hurychová.
Škola s mottem „Společná
cesta za poznáním“ otevřela
druhý stupeň v Jarošově ulici

Druhý stupeň waldorfské školy funguje od loňského roku v Jarošově ulici
v Litoměřicích.
Foto: archiv školy

č. p. 494/23, tedy v budově,
která již více než 100 let slouží
vzdělávacím účelům.
Od roku 1910 zde sídlila Městská orchestrální škola, později
Městská hudební škola a Lidová
škola umění. „V budově býval
krásný hudební sál, který je
v současné době zanedbaný
a rozdělený příčkami. Rádi

bychom mu vrátili smysluplné
využití nejen pro žáky, ale také
pro veřejnost,“ dodává s nadějí
v hlase Katarína Hurychová.
Škola klade v rámci vzdělávacího procesu velký důraz na umění, funguje zde školní orchestr.
Pro vyučování využívají
učitelé Svobodné základní školy
v hojné míře přírody Českého

středohoří. Příprava výukových
programů zde má za cíl většího
pohybu dětí, posílení zdraví a
zvýšení odolnosti. Malí školáci
dostávají slovní hodnocení
s cílem dalšího rozvoje, od první
třídy se učí také cizím jazykům.
„Ctíme tradice a přirozené
rytmy roku. Učíme se řemesla,
pořádáme slavnosti otevřené
veřejnosti. Nástrojem učení
je pro nás umění a vlastní
zkoumání. Třídní schůzky pro
rodiče pořádáme každý měsíc,
rádi je vítáme i při přípravách
slavností, brigádách a jiných
příležitostech. Tento kontakt
je pro nás důležitý, stejně jako
individualita každého dítěte,“
informuje Katarína Hurychová.
Zápisy dětí do 1. třídy
proběhnou v průběhu dubna online. Kapacita školy je 140 žáků,
z toho šedesát žáků na druhém
stupni. Více informací se dozvíte na www.svobodnazs.cz či na
FB stránce www.facebook.com/
svobodnazs.
Iveta Hejduková
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Rozmarýn chystá tábory
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
(DDM) nezahálí ani v době
nouzového stavu. S dětmi je
v kontaktu prostřednictvím
videoreportáží, pomáhá
s doučováním, pořádá online
dopravní výuku žáků 4. tříd,
organizuje zábavné venkovní
aktivity, okresní vědomostní
soutěže a plánuje letní tábory.

Zábavné a edukativní videoreportáže natáčené v rámci
všech volnočasových aktivit
DDM dostávají děti každý
týden na web, podívat se na
ně mohou prostřednictvím
přiděleného kódu. Videa jsou inspirací pro volný čas dětí i celé
rodiny. Kurzy anglického jazyka
a kroužek „Magic The Gathering“, založený na logickém myšlení a znalostech Aj, probíhají
i nadále ve smluvených časech
online.
Ve spolupráci s ministerstvem pořádá Rozmarýn
online okresní soutěže. „Podíleli jsme se již na organizaci
dějepisné olympiády, olympiády
z českého jazyka či matematiky. Zájem žáků o vědomostní
soutěže neustal, což je pro nás
hlavní motor,“ informuje ředi-

telka DDM Zuzana Bendová.
Lektoři DDM připravili online
dopravní výuku pro žáky 4. tříd.
„Má stoprocentní účast, děti se
na ni těší a chválu slyšíme i od
rodičů,“ neskrývá radost Zuzana
Bendová. V DDM funguje také
„výdejní okénko“ balíčků s keramikou. Výrobky děti tvoří doma,
donesou do DDM a po vypálení
v peci si hotové odnáší domů.
Rozmarýn se zapojil do
celonárodního projektu Středisek volného času. Podstatou je
sdílení aktivit, nápadů a vzdělávacích lekcí na portálu https://
mitkamjit.cz/. Portál Mít kam
jít nenabízí pouze volnočasové
aktivity. Loni na podzim začal poskytovat s využitím dostupných
komunikačních prostředků i
vzdělávací program. Podstatou
je doučovat děti, které potřebují
pomoc s probíranou látkou.
Pracovníci DDM doučují žáky
češtinu, angličtinu, matematiku
a fyziku.
I letos přichystal pro děti tým
DDM rozmanitý výběr letních
výjezdových i příměstských
táborů. Místa se rychle plní, v některých turnusech ještě poslední
volná jsou. Důležité informace
a další pokyny nejen k táborům
najdete na www.ddmrozmaryn.
cz, FB stránce „DDM Rozmarýn“
či na recepci (416 741 798, 602
589 897, e-mail: recepceddm@
seznam.cz). Hlavní budova je pro
veřejnost otevřena od pondělí do
čtvrtka od 8 do 13 hodin. /ihe/

Učitelka Barbora Patáková z oddělení bicích nástrojů při on-line výuce se
svým žákem Matějem Škoulou.
Foto: Miroslav Zimmer

základní umělecká škola

Výuka na dálku je obtížná
V nouzovém režimu vyučuje už
řadu měsíců i základní umělecká
škola. Je to obtížné ve všech
čtyřech oborech, ale učitelé
dělají pro žáky maximum.
„Od března jsme navýšili rychlost
internetového připojení a hledáme další způsoby, jak zkvalitnit
on-line výuku,“ podotýká ředitelka
školy Dominika Valešková.
Škola se chystá na zápis a
přijímací talentové zkoušky, které
se uskuteční v průběhu června.
Rodiče ale mohou již nyní své děti
ke zkoušce přihlašovat na www.
izus.cz. Odkaz na přihlášku je také
na webu zusltm.cz/aktuálně.
Zapsané děti pak v průběhu
června pozve škola ke zkoušce.
Záležet bude na epidemiologické
situaci. Stejně tak tomu bude i v

případě akcí plánovaných
na červen. Jejich přehled zveřejní
ZUŠ na svých stránkách i plakátech. Měly by mezi nimi být např.
koncert bicích nástrojů, vystoupení pěveckého sboru Hlásek
„Zpěvomat“, tradiční „Zahrada orchestrů“ či představení literárně
dramatického oboru.
„Škola uvnitř žije, učitelé se
dětem věnují a snaží se je co nejvíc motivovat. Musím za spolupráci pochválit i rodiče, jsou skvělí.
Ale všichni už se moc těšíme, až
se s dětmi setkáme osobně,“ dodává Dominika Valešková. Letos
si ZUŠ připomíná 120 let založení.
Veřejné akce chystané k tomuto
jubileu však vzhledem k situaci
zatím odkládá a hledá způsob, jak
je nahradit.
Miroslav Zimmer

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

Základní škola U Stadionu je letos padesátiletá
Letos oslaví naše škola 50. výročí svého
vzniku. Vyvrcholením oslav bude 1. října
den otevřených dveří v prostorech školy
a 2. října ples v Kulturním domě, na který
jste všichni srdečně zváni.
A jaká vlastně byla historie naší školy?
Původně měla škola zahájit svou činnost
již 1. září 1970, ale jak je uvedeno v první
školní kronice – nedostatek kvalifikovaných
řemeslníků tehdy způsobilo zpoždění
dostavby školy, a tak její oficiální otevření
proběhlo až o rok později – 1. září 1971.
Tělocvična v době otevření nebyla dokonce
ještě dostavěna. Po dobu své existence
je budova školy neustále renovována a
vylepšována. Na místě bývalých školních
pozemků, kde jednotlivé třídy pěstovaly
a sklízely své výpěstky, se dnes nachází
moderní sportovní areál s atletickým tartanovým oválem a provazovou pyramidou.
V roce 2013 byly na střeše školy instalovány fotovoltaické panely, které dodávají
elektrickou energii do sítě a do nově vybu-

dované dobíjecí stanice pro elektromobily.
Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla škola
v roce 2015, při které byla vyměněna okna
a zateplen plášť budovy školy s krásně zářící fasádou. V teplých dnech mohou žáci pro
výuku využít školní zahradu se zastřešenou
venkovní učebnou. Ani vnitřní prostory
školy nebyly opomenuty. A tak žáci mohou
využívat k výuce dvě moderní počítačové
učebny, odborné učebny fyziky a chemie,
čtenářskou dílnu, multimediální učebnu,
cvičnou školní kuchyňku, krásné zázemí
školní družiny pro nejmenší žáčky a další.
Do nově otevřené školy nastoupilo 460
žáků převážně z nově vybudovaného sídliště Kocanda. Vzdělával je první učitelský
sbor čítající 23 učitelů. V současné době
navštěvuje školu 510 žáků a pedagogický
sbor se rozrostl na 38 učitelů a 7 vychovatelek. Od roku 1981 začaly ve škole vznikat
třídy s určitým zaměřením. Jako první byly
vytvořeny experimentální třídy s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných
předmětů, jejichž tradice trvá dodnes.

O dva roky později začaly na škole působit
třídy se zaměřením na lední hokej. Jednu
z prvních navštěvoval i trojnásobný mistr
světa a olympionik, český hokejový brankář
Milan Hnilička. Sloučením naší školy se
Základní školou v ulici Sovova se v roce
1994 nastartovala tradice tříd s rozšířenou
výukou cizích jazyků doplněnou o spolupráci s rodilými mluvčími. Na podporu jazykové
výuky byly v roce 1995 navázány kontakty
se švýcarskou školou v Alpnachu, které
pokračují formou výměnných pobytů žáků
do dnešních dní.
Co ti, naše milá školo, popřát do dalších
let? Abys byla plná šikovných, bystrých žáků
a také, aby jich neubývalo. Moudré, vzdělané
učitele s otevřeným srdcem, kteří rádi učí
a kteří mají svou práci i „své“ děti rádi. Tolerantní rodiče, kteří berou spolupráci se školou jako samozřejmost a ne jako povinnost.
Osvícené, vstřícné zastupitele, kteří budou
podporovat školu po stránce materiální i morální, takové, kteří prostě budou škole přát.
Mgr. Milan Sluka, ředitel
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22. května

ON-LINE CVIČENÍ ZDARMA

Litoměřické pochody

Děti, hýbejte se s Ondrou

Klub českých turistů Litoměřice oslavil loni 100 let vzniku.
Jednou z aktivit k umocnění
tohoto kulatého výročí byl i návrat k tradici tzv. „Litoměřických
pochodů“. Epidemie však konání
pochodu neumožnila. Letos organizátoři věří, že se akce podaří.
Nový 42. ročník „Litoměřických pochodů“, pro veřejnost
bez rozdílu věku a zdatnosti, je
plánován na sobotu 22. května.
Budou připraveny tři pěší trasy. Nejkratší trasa 8 km, určená
především pro děti, jejich doprovod, seniory a pro ty, kterým
delší trasy již nevyhovují, povede
nejbližším okolím města. Předpokládá se i její zpestření aktivními ukázkami dobrovolných hasičů
a městské policie. Nejkratší trasa
a další trasy 18 a 28 km zavedou
účastníky různě, např. na Bílou
stráň, Dlouhý vrch, Křížovou
horu, Plešivec, Sovici, Laffitovu
vyhlídku, vyhlídku Tři kříže, k Hibschově jeskyni, přístavu Marina a
na další místa. Bude jen záležet
na každém jednotlivci a jeho
kondici, jakou trasu zvolí. V cíli
obdrží každý účastník upomínku
na absolvovanou akci.
Start pochodu bude od 8
hodin na Mírovém náměstí u
městského úřadu. Na stejném
místě bude i cíl.
Za výbor KČT Jiří Řehák

Koronavir uzavřel školáky
do jejich domovů a v mnohých
zabil chuť hýbat se. Obezita
stoupá. Sedí vaše dítě v době
distanční výuky jen u počítače,
a chybí mu pohyb?
Propojte ho tedy s učitelem
tělocviku Ondřejem Pospíšilem, který zdarma již řadu dní
připravuje pro děti on-line cvičení,
a zábavnou formou je motivuje
k pohybu. Jeho lekce jsou čím
dál oblíbenější a dosahují tisíce
zhlédnutí. Připojte k nim i své děti.
Potřebujete pouze wifi připojení,
mobil a Facebook (více informací
ve facebookové skupině Mladí
supersportovci).
„Covidová doba zadupává
sport a pohyb do země. Vidím,
jak se děti přestávají hýbat, takže
logicky bude přibývat cvalíků,
což mě jako tělocvikáře velmi
mrzí. Rozhodl jsem se tedy proti
tomu bojovat prostřednictvím
on-line cvičení, kterého se mohou
účastnit děti od 4 do 14 let, aniž
by to jejich rodiče něco stálo,“ říká
Ondřej Pospíšil, 22letý učitel tělocviku, kterého mnozí znají i jako
úspěšného sportovce a fitness
trenéra. „Nesmíme dopustit, aby
děti pohybu odvykly. Svými lekce-

podané žádosti o dotace

Cílem je oprava atletického
oválu a výměna mantinelů
Přání žáků a učitelů Základní
školy v Havlíčkově ulici týkající
se modernizace atletické dráhy
nabývá konkrétnějších rozměrů. Zastupitelé schválili záměr
podání žádosti o dotaci na jeho
rekonstrukci. Dále město zažádá
o dotaci na výměnu mantinelů
v Kalich areně.

Cílem prvního projektu je rekonstrukce běžecké dráhy atletického oválu, včetně odvodnění
plochy, úprava travnatého hřiště
uvnitř oválu, oprava prostor
pro skok daleký a části oplocení areálu. „Akce by měla stát
téměř 10 milionů korun. Až
70 procent nákladů může

mi chci udržet jejich pozornost,
aby se ke sportu s návratem do
školních lavic zase plnohodnotně
vrátily,“ dodává Ondřej.
Ve svých aktivitách přitom
hodlá v budoucnu pokračovat.
Plánuje založit v Litoměřicích
BOGI-SPORT (Boys and Girls)
centrum, které by mělo vzniknout
ve spolupráci s městem v areálu
Základní školy v Ladově ulici. „Postrádám v Litoměřicích existenci
všeobecné sportovní přípravky
určené i nesportovcům, v níž
by se děti všeobecně rozvíjely,
vedly k lásce k pohybu a teprve
v pozdějším věku se zaměřily

na určitou sportovní disciplínu,
pokud budou chtít a mít k tomu
fyzické předpoklady,“ přibližuje
sympatický mladý muž myšlenku centra, které již nějaký čas
funguje v Lovosicích.
Na radnici se setkal
s pochopením. „Ondra vykročil
správným směrem. Jeho iniciativu
velmi vítám. Motivovat děti
k pohybu od útlého věku je totiž
investicí do jejich zdraví, investicí do budoucnosti nás všech,“
uvedl Karel Krejza, místostarosta
Litoměřic, které patří v rámci kraje
k městům poskytujícím sportu významnou podporu. Eva Břeňová

pokrýt dotace,“ informovala
vedoucí odboru kultury, školství,
sportu a památkové péče MěÚ
Andrea Křížová.
V Kalich areně se počítá
s instalací nových mantinelů
spolu s nástavbou ochranných
skel, bočního ohrazení a zasklení střídaček pro hráče, s
kompletním zadním krytí mantinelu i souvisejících prostor
v celé výšce i k výměnám lavic
pro hráče a branek pro lední
hokej. Stávající mantinely jsou
součástí rekonstrukce zimního
stadionu od roku 2002, ne-

splňují již bezpečnostní normy
a neodpovídají současným trendům. Akce je vyčíslena na 1,65
milionu. I zde by dotace mohla
pokrýt až 70 procent nákladů.
„Bohužel v současné nelehké době neznáme termín,
kdy se jednotlivými dotačními
žádostmi bude hodnotící komise zabývat,“ poukázal místostarosta Karel Krejza na skutečnost, že nelze odhadnout
termín případné realizace
za předpokladu, že město
s žádostí o dotaci uspěje. /tuc/

SPORT

Kluby město podpoří, musí se však uskromnit
Zastupitelé schválili podporu sportovním
klubům ve výši 3,6 milionu korun. Finance
z Programu podpory celoroční činnosti
sportovních spolků v Litoměřicích na rok
2021 budou rozděleny mezi třicet z nich.
Letošní výše podpory je o deset procent
nižší než loni, protože město s ohledem
na očekávaný propad daňových příjmů
přistoupilo k úspornému režimu. Většina
požadavků od klubů tak byla ponížena. Při
rozhodování je zohledňováno několik kritérií:

tradice sportovního odvětví ve městě
s ohledem na vybudovanou sportovní
infrastrukturu, členská základna, nejvyšší
hraná soutěž, finanční náročnost sportu,
atraktivita – divácká návštěvnost, vlastní
sportoviště a zajištění vícezdrojového financování spolku. Návrh na rozdělení financí
projednává sportovní komise pracující při
radě města.
Nejvíce financí, konkrétně 945 tisíc korun
(požadavek byl 1,8 milionu), bylo přiděleno
oddílu s širokou členskou základnou - Slavoji

Litoměřice, pod nějž spadá například hokejbal,
šerm či odvětví sport pro všechny, dále pak
spolkům Sport Judo Litoměřice (382 500,
požadavek 450 000), Veslařskému klubu
Slavoj Litoměřice (342 000, požadavek
370 000) a TJ Sokol Pokratice – Litoměřice
(333 000, požadavek 440 000).
„Roky podporujeme sportovní kluby
a hodláme pokračovat. Ačkoliv nyní přišla
doba, kdy se musíme všichni uskromnit, nedopustíme, aby byla jejich činnost ohrožena,“
uvedl místostarosta Karel Krejza.
/tuc/

INFORMUJEME
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sociální služby

MKZ pořady ruší
a přesouvají

Další objekt v kasárnách
ožívá, díky Diakonii

Městská kulturní zařízení
přesouvají, nebo ruší kvůli epidemii termíny kulturních akcí.
Ples jara a přátel vína,
Dětský bál nebo Travesti show
byly již zrušeny. Koncert Věry
Martinové se podařilo přesunout na 7. září, dubnový termín
one man show Caveman je
přeložen na 21. října.
Na náhradní datum čeká koncert Davida Deyla, který chtěl
zazpívat publiku 27. dubna, či
představení Prolomit vlny, jež
mělo být odehráno 29. března.
Otazník stále visí nad pořádáním přeložených tanečních
kurzů. „Obáváme se, že se nám
nepodaří realizovat loni na
podzim zahájené, ale nedokončené taneční kurzy, které
jsme museli přesunout na jaro
letošního roku. Těm, kteří mají
zaplaceno a budou chtít pokračovat na podzim tohoto roku,
kdy plánujeme kurzy nové,
zůstává kurzovné v platnosti.
Pokud o pokračování nebude
ze strany tanečníků zájem,
kurzovné vrátíme,“ uvedla Eva
Husáková, pověřená zástupkyně ředitele MKZ.
Velký letní koncert, představení La Putyka, Vinobraní, Litoměřické varhanní léto, aukce
pro hospic, koncerty Olympicu,
Jakuba Smolíka, Pokáče, Lenky
Filipové, dále Vánoční ples,
koncert ZUŠ a další patří
do přehledu plánovaných akcí,
které by MKZ roku uspořádala.
Více informací získáte na
telefonních číslech 416 732
805 či 776 338 515.
/ihe/

EPIDEMIE

Zahrada Čech ruší
jarní sezónu
S ohledem na pandemický stav,
který neumožňuje organizaci
žádné akce, bylo rozhodnuto,
že celá jarní sezóna Zahrady
Čech bude zrušena.
To znamená, že jarní
prodejní výstava Tržnice Zahrady Čech se v naplánovaném
termínu 7.4. – 11.4. neuskuteční. Neuskuteční se ani další
akce, na které jsou návštěvníci
zvyklí – Mezinárodní výstava
psů, Autosalon na Zahradě
Čech, Gastro food fest či
Hasičské slavnosti. Chybět
na výstavišti budou i akce
malého charakteru, jako je
pravidelná výprodejová akce
Marwill, kontraktační výstava
ESOMARKET či akce pořádaná
Policií ČR určená jako prevence
pro žáky základních škol. /jak/

Opravený objekt, k němuž nově přibyla i rampa s terasou, je viditelný
z hlavní silnice.
Foto: Iveta Hejduková

Jeden z objektů bývalých
kasáren Pod Radobýlem získala
bezplatně do užívání Diakonie
Českobratrské církve evangelické. Počet uživatelů a aktivity
v něm stále rostou.
V přízemí budovy jsou chráněné
dílny, kde pracuje zhruba
40 zaměstnanců se zdravotním
postižením. „Do konce roku
2022 zde vznikne také chráněné bydlení pro lidi s mentálním
postižením. Loni byly odstraněny
okolní zdi, přibyla nová rampa
s terasou. Budova již nepůsobí
jako součást střeženého prostoru, ale jako běžný, volně stojící
dům. Nachází se v lokalitě, která

v posledních letech zažívá rozmach,“ informuje Eva Cimburová,
projektová manažerka Diakonie,
která intenzivně cílí na pracovní
a společenské uplatnění
dospělých lidí se zdravotním či
sociálním handicapem.
V příštích letech zde tato
nezisková organizace plánuje
otevřít i občerstvení pro veřejnost – chráněné pracoviště
s bezbariérovým vstupem. „Rádi
bychom také s podporou města
zpřístupnili veřejnosti přilehlý
parčík jako příjemné místo pro
relaxaci,“ přibližuje Eva Cimburová záměr, jímž chce Diakonie
přispět k dalšímu rozvoji bývalých kasáren. Iveta Hejduková
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Zpravodaj Města Litoměřice,
list územně samosprávního
celku, pro obyvatele města
vychází každé dva měsíce
zdarma v nákladu 11 700 ks.
Vydavatel Město Litoměřice,
Mírové náměstí,
412 01. IČO: 263 958. Zapsán Ministerstvem kultury
do evidence periodického
tisku pod evidenčním číslem
MK ČR E 17395.
Redakční rada: šéfredaktor
zpravodaje Ing. Eva Břeňová
(eva), Lukas Wünsch, Tomáš
Sarnovský, Ing. Venuše
Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, distribuce Česká pošta.
Příspěvky je možno zasílat na e-mail: zpravodaj@
litomerice.cz. Uzávěrka 15.
dne měsíce předcházejícího
vydání.
Redakční rada si vyhrazuje
právo příspěvky krátit
a po stylistické stránce
upravovat. Autoři nesou
odpovědnost za obsah svého
příspěvku.

KNIHOVNA
Výstava děl Ryvoly a Doležala
Do konce dubna knihovna nabízí
prohlídku maleb dvou umělců
spjatých s městem. Díla Františka Doležala a Jiřího Ryvoly se
postupně objevují ve výlohách
knihovny a také si je můžete
prohlédnout ve virtuální galerii
OLGA.
Z dalšího online obsahu vybíráme:
Legenda o modré trávě – každé pondělí čtení na pokračování
na Spotify
Ateliér za knihami – videonávody na tvoření pro každého
na YouTube
po 5. 4. Vyhlášení 13. ročníku
soutěže Máchovou stopou.
út 6. 4. | 18 h / DEVĚTBRAN
Důsledkem zvládnutí bolesti je
vnitřní svoboda. Jak integrovat
bolesti a nevytvářet další utrpení.
Lektor: Jan Velek. Zdarma | online
út 13. 4. | 17 h
Po stopách počátku Litoměřic II.
| procházka (online beseda)
S Filipem Hrbkem se znovu vydáme na cestu do historie našeho
krásného města. Podle aktuální
situace se setkáme buď osobně
nebo virtuálně. | vstup zdarma
Knihy je možné získat po telefonické nebo online rezervaci ve
výdejním prostoru v mezidveří.
www.knihovnalitomerice.cz

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
PAMÁTKA ROKU 2020

Soutěž pro řemeslníky

Dům U Pěti panen zvítězil

Tesař Oravec
skončil druhý

Výsledek loni realizované rekonstrukce domu U Pěti panen
(čp. 42/20), jenž je jednou
z nejkrásnějších staveb
na Mírovém náměstí, získal obdiv odborníků. Měšťanský dům
uspěl v krajském kole soutěže
Památka roku 2020, z níž si
odnáší první místo.
Postoupil do celostátního kola
soutěže, které mělo být vyhlášeno
na konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na konci března. Výsledek do
uzávěrky zpravodaje nebyl znám.
„Vlastní rekonstrukce probíhala za dozoru pracovníků
Národního památkového ústavu
z Ústí nad Labem, kdy byl
kladen důraz na užití tradičních
postupů. Na fasádu tak byla využita vápenná omítka, přičemž
i štukové zdobení je zpracováno
vápenným tmelem. Barevnost
vycházela z provedeného
stratigrafického průzkumu. Nevhodná betonová střešní krytina, na objekt umístěna v polovině 20. století, byla nahrazena
tradiční taškou bobrovkou režné
barvy s korunovým krytím,“
informovala Andrea Křížová,
vedoucí odboru školství, kultury,
sportu a památkové péče MěÚ.
„Unikátnost domu spočívá
v tom, že se jedná o vrcholně
barokní přestavbu realizovanou

na gotické parcele. To znamená,
že dům je velice úzký a dlouhý do
vnitrobloku. Byl postaven patrně
pro políra (stavbyvedoucího) Vojtěcha Kislinka, který vedl například
stavbu litoměřického kostela sv.
Václava. Zajímavostí je rovněž
to, že převýšené zvlněné průčelí
domu do určité míry adaptuje
portikus, či jednodušeji řečeno
štít konventního chrámu v Oseku,“
uvedl radní a historik Filip Hrbek.
Dům U Pěti panen dominuje západní straně náměstí.
Nejstarší písemný záznam o něm
je z 31. ledna 1653 v lokalizační
formuli sousedního domu čp. 41.
Jedná se o významný, v jádru
gotický dům, jehož adaptace

na barokní měšťanský dům
proběhla s největší pravděpodobností za Octaviana Broggia
v průběhu první čtvrtiny 18.
století. Samotnou průčelní
fasádu s vysokým kompozitním
řádem a členitou štukovou dekorací lze označit za jednu
z nejkvalitnějších měšťanských
vrcholných barokních fasád
severozápadních Čech. Na fasádě je umístěno pět maskaronů
– ženských obličejů. Odtud pak
pochází název domu, který obdivují místní obyvatelé i turisté.
V prvním a druhém patře
památkově chráněného objektu
se v současnosti nachází byty,
v přízemí pak trafika.
/ihe/

Svůj řemeslný um opět prokázal
litoměřický rodák Zdeněk Oravec,
když se v celorepublikové „Soutěži
o mistrovské dílo 2021“ pořádané
Cechem klempířů, pokrývačů a
tesařů České republiky umístil v
kategorii „Mistrovská díla v oboru
tesař“ na krásném druhém místě.
Ocenění získal za obnovu
dožilých částí krovu věže Kalich
nad litoměřickou radnicí, na čemž
tesař se svým týmem již několik
měsíců pracuje.
„Umístění v soutěži je ocenění
nejen pro naši firmu, ale také pro
město Litoměřice. Jsem velmi rád,
že mám na starosti tak krásný
projekt, jakým oprava Kalicha
bezesporu je,“ uvedl Zdeněk
Oravec, majitel Tesařství Čenda
zabývající se obnovou kulturních
památek v ústeckém regionu. „Já
jsem vlastně nic jiného než se
dřevem nedělal a ani bych už nic
jiného dělat nechtěl,“ podotkl v
nedávném rozhovoru pro server
iDNES.cz Zdeněk Oravec.
Jedním z hlavních cílů Cechu
klempířů, pokrývačů a tesařů
České republiky je zachovat
řemeslo ve špičkové kvalitě, k
čemuž každoročně vyhlašovaná
soutěž napomáhá. Ta je určena
těm, kteří odvádí kvalitní práci ve
svém oboru a mohou být vzorem
ostatním řemeslníkům, firmám a
investorům.
/ihe/

vzdělávací aktivity nejen
v oblasti výtvarného umění. Naším působením chceme přispět
k rozšíření přeshraniční spolupráce v regionu,“ uvedla Lenka
Holíková, jednatelka KCŘ. Hlavním
partnerem je pak litoměřický Institut kresby a grafiky, z. s., který
vede Lenka Kahuda Klokočková.
Nový nájemce nezapomíná
ani na místní obyvatele, kterým

chce vytvořit komunitní zázemí.
„Těšíme se na celoroční výstavní
program, koncerty, diskuse, literární večery, přednášky, spolupráci s místními školami či neziskovými organizacemi, zdejšími umělci,
Severočeskou galerií výtvarného
umění a dalšími. Naším cílem je
propojovat všechny generace
prostřednictvím kultury a umění,“
dodává Lenka Holíková.
/ihe/

GOTICKÉ DVOJČE

Galerie má nového nájemce
Galerie Gotického dvojčete
v prvním patře jednoho z nejstarších dochovaných obytných
domů v Litoměřicích bude mít
nového nájemce.
Radní rozhodli, že se jím stane
Kulturní centrum Řehlovice
(KCŘ).

Tyto unikátní prostory chce
KCŘ celoročně využít prostřednictvím workshopů, výstav, vzdělávacích akcí a vzbudit zájem také u
zahraničních návštěvníků města.
KCŘ plánuje komunitní,
přeshraniční i mezinárodní
projekty. „Kromě pravidelných
výstav budeme nabízet kulturní a

REKONSTRUKCE STARÉ RADNICE

Digitalizace staré radnice zatraktivní objekt i depozitář
Objekt staré radnice, v němž sídlí Oblastní muzeum, čeká stavebně náročná
modernizace. V rámci ní dojde ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci
památek katedry historie Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně k digitalizaci objektu,
která zatraktivní tuto nemovitou kulturní
památku i některé části depozitáře.
Město získalo dotaci ve výši 43 milionů korun na realizaci projektu vyčísleného na 48
milionů korun. „Část prostředků využijeme

na digitalizaci. Dojde k modelování historické i stávající podoby objektu, leteckému snímkování střechy a štítů, zajištění
fotodokumentace současného stavu,
obnovy objektu i stavu nového. Návštěvníci
se mohou také těšit na videodokument
poukazující na unikátnost objektu,“ přiblížila
plány Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ.
Uskuteční se také 3D optické či laserové
skenování vybraných sbírkových předmětů
a architektonických detailů. To se bude

týkat táflované renesanční místnosti, medailonu na schodišti, renesančního oltářního retabula, plastiky Rolanda či kazatelny.
V současné době se stále více paměťových
institucí zapojuje do digitalizace objektů a
sbírkových fondů. Tato moderní virtuální
prezentace umožní veřejnosti lepší přístup
k historickým sbírkám.
Rekonstrukcí projde interiér muzea,
fasáda i střecha budovy. Zahájena má být
ve druhé polovině roku. Muzeum bude proto
zhruba dva roky uzavřeno.
/ihe/

