
Nový parkovací
systém se osvědčil
Nový parkovací systém zavedený 
v centru umožní pro příští rok vy-
dat více parkovacích karet lidem, 
kteří jsou oprávněnými žadateli.
/více na str. 4/

Další jednosměrné
ulice přibudou 
Nejprve Husova a Dalimilova, 
nyní Dykova a celá Macharova. 
Zjednosměrnění hlavních ulic  
pod Mostkou bude pokračovat.
/více na str. 2/

Rozhovor s novým
ředitelem nemocnice
Omezení plánované operativy, 
nedostatek zdravotních sester. 
Nejen s tím se musí vypořádat 
litoměřická nemocnice. 
/více na str. 8/

Chcete znát výši
svého důchodu? 
Díky nové službě rychle zjistíte, 
zda či odkdy budete mít nárok  
na starobní důchod a jak vysoký 
by mohl být.
/více na str. 9/

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 

Vánoční výzdoba je bohatší
„Zlaté Vánoce“ jsou mottem letošních vánočních 
trhů. Na návštěvníky přicházející si na Mírové 
náměstí užít atmosféru nejkrásnějších svátků 
v roce čeká kromě již rozsvíceného stromu po-
cházejícího od soukromého dárce v Rooseveltově 
ulici řada překvapení.

„Výzdoba koresponduje s grafickým vizuálem 
města, jehož jednou ze dvou dominantních ba-
rev je zlatá. Přibyly dekorativní prvky jako obří 
andělé, velké vstupní brány, novinkou je i světelná 
kašna,“ prozradila ředitelka Městských kulturních 
zařízení Litoměřice Michaela Mokrá, která na 
další zkvalitnění výzdoby a organizaci vánočních 

trhů využila mimořádný příspěvek města ve výši  
300 tisíc korun. 

Děti čekají workshopy a soutěže, mezi nimiž bude 
například soutěž ve zdobení vánočního stromečku. 
K dispozici je vánoční fotokoutek, nechybí Ježíškova 
pošta. Uspořádání stánků doznalo změn. „Cílem 
bylo vytvoření útulného, uzavřeného místa, které 
nenaruší koncepci Mírového náměstí,“ dodala Mi-
chaela Mokrá. 

Vánoční strom svítí od 26. listopadu. Adventní 
trhy se uskuteční také 3. až 5. prosince. Naváží 
na ně od 10. do 23. prosince Vánoční trhy s do-
provodným kulturním programem.  /ahr/

V roce, kdy si litoměřické judo připomíná 60 let své existence, zavítal do 
města držitel dvou zlatých olympijských medailí Lukáš Krpálek. Přivítala 
ho skandující hala plná žáků ZŠ Ladova. Foto: Radim Tuček 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA  

Tělocvična plná skandujících
dětí přivítala zlatého Krpálka
Litoměřické judo si v listopa-
du připomnělo již šest desítek 
let existence provázené celou 
řadou sportovních úspěchů.  
V té souvislosti se konaly dvě 
významné události.

První se uskutečnila v tělo-
cvičně Základní školy Ladova, 
kam jedenáctého listopadu za-
vítal dvojnásobný olympijský ví-
těz, mistr světa i Evropy, Lukáš 
Krpálek.

 Bojovník, který svými vý-
kony ve finálových zápasech 
na olympiádách v Riu a Tokiu 
dojal u televize i nejednoho 
chlapa, vyprávěl školákům zá-
žitky ze závodů, nezapomněl 
zmínit své sportovní začátky  
a při mimosportovních dotazech 
kladených ředitelem školy Vác-
lavem Červínem se smíchem 

sdělil, že jeho nejoblíbenějším 
jídlem je „vše, co dostane“.  
Po besedě následovala neko-
nečná autogramiáda a foto-
grafování. Na závěr dvojnásobný 
olympijský šampion poskytl ob-
tisk své dlaně litoměřickému 
skláři Janu Huňátovi, jenž dílo  
vystaví v Muzeu křišťálový do-
tek. 

O den později si kulaté ju-
distické výročí připomněl klub 
Litokan. Jeho spoluzakladatel 
a dlouholetý předseda Jaroslav 
Slabý v průběhu slavnostního 
večera pořádaného v hradu  
za účasti současných i bývalých 
judistů a dalších hostů přijímal 
gratulace ke svému významné-
mu životnímu jubileu, osmdesá-
tým narozeninám. Pevné zdraví 
přejeme i my ostatní.

/tuc/

OMLUVA 

Kulturní přehled
bohužel chybí

Velmi se omlouváme čtenářům 
Radničního zpravodaje, že v něm  
nenaleznou oblíbený přehled kul-
turních akcí na měsíc prosinec. 
S ohledem na rychle se měnící 
situaci a platná vládní nařízení 
související s Covid-19, kdy část 
organizátorů své akce již ruší, jiní 
váhají, nejsme schopni nabídnout 
vám aktuální informace. Sledujte 
prosím web a Fcb města.

Eva Břeňová,
šéfredaktorka zpravodaje
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VÝJEZD Z MOSTU

Povrch kruhového
objezdu je opraven

Vyjeté koleje od kamionů 
na okružní křižovatce u mos-
tu Generála Chábery (viz foto 
dole) jsou minulostí. Správa  
a údržba silnic (SÚS) zde totiž  
v  ř í j nu  pov rch  vozovky 
kompletně opravila. Vyhověla 
tak občanům, kteří si na neutě-
šený stav vozovky již delší dobu 
stěžovali. 

„Jsme rádi, že se akce podaři-
la ještě letos. Nový povrch je 
navíc z kvalitnějšího asfaltové-
ho materiálu a tedy  odolnější,“ 
informovala Jana Kleinerová, 
vedoucí technického úseku li-
toměřického provozu SÚS.

Oprava povrchů u nového 
mostu navázala na ukončenou 
překládku kanalizačních vpus-
tí na okružní křižovatce v ulici  
Na Kocandě realizovanou Ředi-
telstvím silnic a dálnic. /tuc/

REKONSTRUKCE

Areál skateparku opravují „skejťáci“
Na 5,5 milionu korun vyjde 
město právě probíhající oprava 
skateparku pod Tyršovým 
mostem. Ukončena má být  
na jaře příštího roku. 

Práce probíhají již více než dva 
měsíce. O zdárný průběh re-
konstrukce a vysoký standard 
budoucí podoby parku se starají 
ti nejpovolanější. Stavbu prová-
dí firma Mystic Constructions, 
jejíž pracovníci jsou aktivní ska-
teboardisté.

Takové jsou v republice pou-
ze dvě, a to v Ostravě a Praze. 
„Spolupráci s firmou si nemů-
žeme vynachválit. Je vidět, že 
vše, kromě letitých zkušenos-
tí a vysoké odbornosti, dělají  
i srdcem. Na výsledek se moc 
těšíme,“ sdělil Václav Blecha, 
investiční technik městského 
úřadu. /tuc/

DYKOVA A MACHAROVA

Jednosměrných ulic přibývá 
Před dvěma lety Husova a Dalimilova, nyní Dy-
kova a celá Macharova. Zjednosměrnění hlavních 
ulic v lokalitě pod Mostnou horou bude již brzy 
kompletní. Děje se tak s cílem zlepšit plynulost 
dopravy. Změna v případě prvních dvou ulic se 
totiž velice osvědčila, navíc přibylo parkovacích 
míst, kterých je všeobecně nedostatek.

Ulice Macharova je ve směru od dětského domova 
jednosměrná již dlouho. Nově však nebude jedno-
směrný provoz končit u křižovatky s ulicí Purky-
ňova, ale povede až na konec celé ulice (ke kři-
žovatce s ulicí Zelenkova). A naopak ve směru od 
nemocnice projedete jednosměrnou ulicí Dykova 
až ke křižovatce s ulicí Čelakovského. Navíc zde 
lidé budou moci parkovat.

„Dva hlavní tahy v této lokalitě tak povedou  
k nemocnici a dva od ní. Vyhověli jsme tím přáním 
občanů těchto i přilehlých ulic, kteří se potýkali 
se špatně parkujícími vozy, a tím pádem s do-
pravními komplikacemi. Věřím, že řidiči si na novou 

úpravu rychle zvyknou a ocení ji,“ řekl místosta-
rosta Lukas Wünsch. „Zaznívaly i další požadavky, 
například na zákazy odbočení do některých ulic. 
Teď změnu ponecháme v této navržené podobě 
a po čase ji vyhodnotíme,“ dodal Lukas Wünsch  
s tím, že cyklisté budou moci těmito ulicemi pro-
jíždět v obou směrech, jako je tomu i v řadě jiných 
míst města.

„Jednosměrky zjednodušují provoz hlavně  
v úzkých ulicích. Díky tomu se tam smí i legálně 
parkovat, což se třeba v Dykovce nesmělo. Dále 
se snižuje průjezdnost dané lokality, protože 
automobily jezdí pouze jedním směrem. Vše ale 
musíme brát komplexně, koncepčně. Nelze tedy 
zjednosměrnit pouze jednu ulici, vždy je nutné 
zajistit v blízkosti také průjezd opačným směrem,“ 
doplnil Lukas Wünsch.

Návrh již schválili radní města. Dopravní změny 
začnou platit po instalaci nových značek, tedy 
jakmile to meterologické podmínky dovolí. 

Radim Tuček 

Oprava skateparku skončí na jaře.  Foto: Radim Tuček 

LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA

Revitalizace trati může začít
Správa železnic chystá revitalizaci trati 
Lovosice – Litoměřice – Česká Lípa. Již 
vybrala zhotovitele. Práce za 981,9 milionu 
korun provede sdružení firem AŽD a EDIKT, 
jejich dokončení je plánováno příští rok  
v listopadu.

Přinesou nejen zlepšení bezpečnosti želez-
ničního provozu, ale také zvýšení traťové 
rychlosti a tomu odpovídající zkrácení 
jízdních dob vlaků.

Zahájení přípravných prací se plánuje 
v příštím měsíci, hlavní stavební činnost 
spojená s výlukami proběhne od března 
do srpna příštího roku. Dojde ke komplexní 
modernizaci úseků Žalhostice – Litoměřice 
Cihelna a Litoměřice horní nádraží – Liběši-
ce, kde se následně zvýší traťová rychlost 
až na 100 km/h. Ve zbývající části do České 
Lípy se provede rekonstrukce vybraných 
mostů a propustků a také železničních pře-
jezdů, na kterých je dnes omezena rychlost 

vlaků kvůli nedostatečným rozhledovým 
poměrům. Vybaveny budou zabezpečovacím 
zařízením se světelnou signalizací.

Ke kompletní rekonstrukci dojde  
ve stanici Žalhostice, kde stavbaři vy-
budují nová nástupiště včetně přístupo-
vých chodníků. Nově bude tvořena dvěma 
dopravními kolejemi s kolejovou spojkou 
uprostřed stanice a dvěma vnějšími nástu-
pišti dlouhými 90 m. Rychlost vlaků se zde 
zvýší na 80 km/h ve směru na Lovosice, 
respektive na 70 km/h ve směru na Lito-
měřice. Ve stanici bude instalováno zabez-
pečovací a sdělovací zařízení umožňující 
zapojení do dálkového řízení provozu.  
 Nela Frieberová, 
                 tisková mluvčí Správy železnic

ZASTUPITELSTVO 

Projednán bude
rozpočet města
Poslední veřejné jednání zastupi-
telstva města v letošním roce se 
uskuteční ve čtvrtek 9. prosince 
od 16 hodin v Kulturním a konfe-
renčním centru Litoměřice.

Nejdůležitějším bodem progra-
mu bude schválení rozpočtu 
města na příští rok. S návrhem 
rozpočtu se můžete již nyní se-
známit na úřední desce měst-
ského úřadu, případně na webu 
města. /eva/

ÚZEMNÍ ROZVOJ2



SHRNUTÍ 

Nový parkovací systém umožnil
uspokojit více rezidentů
Nový parkovací systém zavedený v letošním roce 
v centru Litoměřic umožní pro příští rok vydat 
více parkovacích karet lidem, kteří na ni mají  
v této části města nárok. Uspokojeno bude 
dalších padesát žadatelů, kteří o ně projevili  
v letošním roce zájem.  

Po vydání těchto dalších parkovacích karet je bude 
vlastnit 550 oprávněných žadatelů, tedy lidí, kteří 
v centru mají buď trvalé bydliště nebo v placené 
zóně podnikají. Celkem je v centru 850 parkovacích 
míst. Od letošního roku je zde možné parkovat 
kdekoliv. Předplatitelé již nemají vyhrazené místo, 
což se osvědčilo. Někteří lidé totiž odjíždějí ráno 
do práce a až do jejich návratu byla jejich místa 
prázdná. Naopak podnikatelé zde parkují většinou 
přes den a večer, a v noci pak pro změnu místa 
uvolňují rezidentům. Parkování v centru je tak nyní 
pro všechny flexibilnější. Navíc všichni zájemci  
o parkovací karty je již dostali, tedy i ti, kteří  
na přidělení dříve čekali několik let. „V minulosti 
bylo 430 parkovacích míst rezervováno pouze  

pro předplatitele. Tím, že teď přesné místo nemají, 
získali lidé bez karet stejný počet míst k parkování 
v rámci celé placené zóny,“ vysvětlil Lukas Wünsch, 
místostarosta města.

Zájemci o parkovací karty se mohou stále regis-
trovat na webu technických služeb. Rada města 
o jejich přidělení jedná jednou za šest měsíců. 
„Parkovací karta pro rezidenty stojí 1500 korun 
na rok, pro podnikatele pak 6500 korun na rok,“ 
doplnil Petr Kurc z Technických služeb města 
Litoměřice s tím, že platby za parkovací karty  
na rok 2022 budou probíhat od 22. listopadu  
do 3. prosince.

Celý parkovací systém v Litoměřicích je plně 
elektronický. Řidiči tak nemusejí za okna svých 
automobilů dávat parkovací lístky (ty v případě 
platby u automatů slouží jen jako daňový doklad). 
Městská policie uhrazení parkovného kontroluje 
pomocí aplikace. Platit parkovné je možné hotově 
nebo kartou u automatů, případně z chytrého te-
lefonu prostřednictvím aplikace MPLA.

Radim Tuček

SLOVO STAROSTY

Milí Litoměřičané,
vkročili jsme 
do posledního 
měsíce roku 
2021. Bohu-
žel způsobem, 
který si nikdo 
z nás nepřál. 
Rostoucí po-
čet nemocných 

donutil organizátory postupně 
rušit nebo omezovat celou řadu 
kulturních, předvánočně ladě-
ných akcí. V tuto chvíli již víme, 
že ZUŠ neuskuteční svůj dlouho 
plánovaný vánoční koncert, město 
vánoční posezení seniorů. Věřím, 
že vás alespoň potěšily nové 
vánoční dekorace, jimiž jsme zpes-
třili letošní vánoční trhy pořádané 
opět s rozmanitým programem, 
jehož průběh však ale ještě mohou 
negativně ovlivnit chystaná vládní 
opatření. 

Mrzí mě, že jsme společně 
nerozsvítili vánoční strom, což 
v mnohých z vás vyvolalo pocit 
hořkosti, ba až nenávisti, která mě 
velmi mrzela. V této souvislosti 
bych vás chtěl poprosit, nepropa-
dejme špatným náladám, nešiřme 
kolem sebe nenávist obzvláště na 
sociálních sítích. Situace je již tak 
dost vážná. Přestaňme myslet jen 
na své pocity a zklamání a zkusme 
se vcítit do pocitů jiných. Třeba 
těch, kteří nesou na svých bed-
rech tíhu rozhodování s vědomím, 
že se nelze zavděčit všem. Ale 
hlavně těch, kteří v nemocnicích 
pečují o zdraví nemocných.  

Mějme na paměti, že pozi-
tivní mysl je půl zdraví. Proto 
radujme se z každé maličkosti, 
z každého okamžiku, který stojí 
zato. Nečekejme, že nám ho někdo 
vytvoří. Vzácné okamžiky přece 
umí tvořit každý z nás. O to pak 
jsou cennější, tvoříme-li je nikoliv  
pro sebe, ale pro druhé. 

Přeji vám všem krásný advent-
ní čas. Posílám do domácností 
každého z vás přání, aby rok 2022 
byl takový, jaký si ve skrytu duše 
všichni přejeme.    

Ladislav Chlupáč 

INICIATIVA  

Po výsadbě Stromu lásky přijde
na řadu revitalizace prostoru
V Litoměřicích byl vysazen 
„Strom lásky“. Zhruba v polovi-
ně příštího roku na tento krok 
naváže revitalizace prostoru  
u lávky nacházející se nedaleko 
Družby.

„Rádi bychom zde znovu udě-
lali odpočinkové místo, jako 
tomu bylo v minulosti. Budou 
tu mlatové cesty, květinový 
záhon, lavičky a další stromy, 
které nahradí ty uschlé. Výsad-
ba zároveň proběhne i na druhé 
straně silnice u Družby,“ infor-
moval místostarosta Václav Čer-
vín, který pomohl vysadit strom 
Lence Kryštofové. 

Výsadba stromů je sou-
kromým projektem ženy po-
cházející z Prahy. Nápad vznikl 
z hluboké lásky k jejímu zesnulé-
mu muži, který i při těžké nemo-
ci do poslední chvíle rozdával 
lidem naději, lásku a dobro. 
„Ráda bych jeho poselství šířila 
dál touto cestou. Stromy lásky 
jsou už v jedenácti městech, 
například v Praze, Plzni, Kutné 
Hoře či  Karlových Varech  
a budou se vysazovat i v Brně, 
Vyškově či Kyjově. Všechna 
oslovená města se do projek-
tu zapojila s nadšením a vždy 
jsem se setkala jen s pozitivními 
ohlasy. Děkuji proto představite-

lům všech měst,“ sdělila Lenka 
Kryštofová.

Cílem projektu je propojit 
obyvatele republiky, aby u těch-
to stromů našli radost, naději v 
těžkých chvílích nebo povzbu-
zení do dalších dnů. Konkrétně v 
Litoměřicích byl vysazen kaštan 

červený, který na tomto místě 
již v minulosti byl a uschnul. 
„Přejme proto jeho následní-
kovi dlouhý život,“ dodala Lenka 
Kryštofová, která výsadbu stro-
mů po celé ČR financuje z vlast-
ních zdrojů. /tuc/

Součástí oprav bylo i vybudování nových autobusových zastávek v obou 
směrech. Foto: Radim Tuček 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Nový tajemník
nastoupí v lednu

První lednový den by měl 
nastoupit do funkce tajemníka 
městského úřadu osmapadesá-
tiletý Ing. Pavel Richter z Kře-
šic, který zvítězil ve výběrovém 
řízení. Jeho jmenování ještě musí 
potvrdit krajský úřad. Má praxi  
ve veřejné správě, neboť mj. pů-
sobil jako starosta obce Křešice. 
Zkušenosti sbíral i na manažer-
ské pozici. /eva/

INFORMUJEME 3
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CO SE PODAŘILO REALIZOVAT V 2021?
Rozpočet roku 2021 se nesl ve znamení úspor. A to i vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, s jakými daňovými výnosy může město v době 
poznamenané pandemií počítat. Přesto se rozvoj Litoměřic nezastavil, naopak realizována byla řada projektů. Jejich základní přehled 
vám nyní přinášíme.

objektu, jak interiéru, tak i exteriéru (fasáda 
+ střecha). Náklady cca 43 mil. Kč. Dokončení 
květen 2023.

Skatepark:
Celková rekonstrukce areálu, demontáž stáva-
jících železných prvků, instalace nových prv-
ků. Náklady cca 5,5 mil. Kč. Dokončení březen 
2022. Více informací na str. 2.

Dokončení rekonstrukce krovu Kalichu
Završení několikaleté rekonstrukce ojedině-
lé památky, při které bylo použito nadstan-
dardních historických postupů, včetně máčení 
dřeva ve vodě, stavby voru, plavení dřeva, 
opracování dřeva pouze manuálně za účasti 
veřejnosti, postupné vyměňování dožilých trá-
mů v krovu domu zakončené výměnou střešní 
krytiny a instalací nové makovice s dokumenty 
naší doby. Výměna střešní krytiny. Náklady cca 
12 mil. Kč. Dokončení prosinec 2021. 

Oprava výpravní budovy Litoměřice - město
Kompletní rekonstrukce výpravní budovy, kde 
je nově bankomat, galerie, kancelář Dopravy 
Ústeckého Kraje, nové pokladny, kavárna, vý-
stavní prostory, informační obrazovka města. 
Příprava projektu probíhala ve spolupráci  
s městem, nicméně akci realizovala a hradila 
Správa železnic (14 milionů korun).

Životní prostředí 

Mezibraní
Dokončení revitalizace prostoru Mezibraní  
na parkovou úpravu. Chodníky, zeleň, vy-
sázeno mnoho nových stromů, nové květinové 
záhony, závlahy s napojením na nový vodní 
vrt. Náklady 6,4 mil. Kč. 

Nové podzemní kontejnery
Na pomezí ulic Heydukova/Seifertova. Zároveň 
výměna původních vhazovacích mechanis-
mů za nové, nášlapné, které mají větší otvory  
a nemusí se na ně sahat rukou.

Kácení suchých stromů na Mostné hoře
Příprava pro obnovu zeleně.  

Zprovoznění monitorovací sítě sledování 
stavu ovzduší. Náklady 62 tis. korun.

Vybudování kontejnerových stání Ankertova 
a Družstevní. Náklady 122 tis. korun.

Oprava vrtu pro závlahy v Jiráskových sa-
dech. Náklady 50 tis. korun.

Doprava 

Žernosecká ul. 
Zahájení rekonstrukce autobusové zastávky, 
cca 550 tis. Kč. Dokončení červen 2022.

Parkovací plocha Plešivecká
Zarovnání a zpevnění parkovací plochy v ulici 
Plešivecká, která nově nabízí o několik desítek 

parkovacích míst pro obyvatele sídliště navíc.  

Nový systém parkování v centru

Nový systém parkování doplněný o nové par-
kovací automaty. Zvýšení dostupnosti parkova-
cích míst v centru. Nově platba v EUR mincích, 
platebními kartami, hodinkami, telefonem nebo 
mobilní aplikací. Více informací na str. 3.

Ostatní

Městský hřbitov
Rekonstrukce topení ve správní budově, 
oprava střechy, úprava urnových míst, kolum-
bária. Náklady cca 900 tis. Kč. 

Na Vinici (kasárna Dukelských hrdinů) 
Rekonstrukce vodovodu. Náklady cca 4,3 mil. 
Kč. Dokončení v prosinci.

Žernosecká ul.
Prodloužení vodovodu. Náklady cca 2,1 mil. 
Kč. Dokončení prosinec 2021.

Oprava městských hradeb + portál tunelu
Náklady cca 1,2 mil. Kč.

Kasárna Pod Radobýlem
Budova dílen – fasáda, topení, rozvod vody, 
budova skladu – topení, koupelna. Náklady 
cca 6 mil. Kč. Dokončení 2022. 

Městský úřad (č.p. 17/9)
Vybudování nového zázemí pokladny. Náklady 
cca 1,3 mil. Kč. Dokončení prosinec 2021.

Mostná hora
Dokončení pokládky nové dlažby na přístupové 
cestě k rozhledně. Náklady cca 950 tis. Kč.

U Stadionu:
Nové veřejné osvětlení. Náklady cca 1,5 mil. Kč.

Střelecký ostrov:
Nová dopadová plocha pro workout sestavu. 
Náklady 140 tis. Kč.

Centrum Srdíčko
Odstranění havarijního staru střešních plášťů 
jednotlivých objektů stacionáře (5 střech), cca 
1,4 mil. Kč. Dokončení prosinec 2021.
Výměna vodovodního potrubí, nacházejícího 
se v nevyhovujícím technickém stavu. Náklady 
cca 1 mil. Kč. Dokončení prosinec 2021.

Domov pro seniory Dómský pahorek
Instalace nové vzduchotechniky v ob-
jektu kaple. Náklady cca 100 tis. Kč.  
Výměna venkovních kazetových markýz  
v prostoru občerstvení (terasa), cca 124 tis.  Kč.
Repase stávající vnitřní plošiny pro tělesně 
postižené. Náklady cca 188 tis. Kč. 
Výměna vstupních dveří do objektu (hlavní 
vchod). Náklady cca 217 tis. Kč. 
Kompletní repase a revize vnitřních požárních 
uzávěrů (dveří). Náklady cca 296 tis. Kč. 

Investice do škol

Masarykova ZŠ:
Nová přístavba zajišťující bezbariérovost objektu, 
nové odborné učebny v podkroví s moderním 
vybavením k výuce chemie, přírodních věd, infor-
mačních technologií, jazyků včetně výtvarné a 
řemeslné dílny. Náklady 2,8 mil. Kč. 

ZŠ Na Valech, ZŠ Ladova a ZŠ Havlíčkova:
ZŠ Na Valech - nová moderní učebna pří-
rodních věd a nové dílny; ZŠ Ladova - jazyková 
laboratoř s počítačovou technikou a nábytkem;  
ZŠ Havlíčkova - nová učebna pro technické 
a řemeslné obory, učebna přírodních věd  
a cvičná kuchyňka. Celkem 7,7 mil. Kč.

Opravy chodníků a komunikací

Werichova: 
Celková rekonstrukce povrchů vozovky  
a chodníků, dešťové kanalizace a kontejne-
rových stání. Byl vybudován nový chodník  
a rozšířeny parkovací plochy o dvanáct par-
kovacích míst. Náklady cca 1,4 mil. Kč.

Smetanova:
Celková rekonstrukce vozovky a chodníků, 
dešťové kanalizace a kontejnerových stání. 
Zároveň proběhly opravy vodovodního řadu  
a některých přípojek. Náklady cca 450 tisíc Kč. 
Bylo zde instalováno nové veřejné osvětlení. 
Náklady cca 1,2 mil. Kč.

Heydukova a Seifertova:
Celková rekonstrukce vozovky a chodníků, 
dešťové kanalizace. Byly vybudovány nové 
povrchy všech vstupů do domů. Zároveň 
proběhly opravy řadu splaškové kanalizace. 
Náklady cca 1,8 milionu korun.

Žalhostická ul.
Zpevněné plochy + zeleň + veřejné osvětlení, 
cca 2,5 mil. Kč.

Jasmínová ul.
Oprava povrchu – I. etapa. Cca 3,1 mil. Kč.

Nerudova ul.
Rekonstrukce chodníku, cca 230 tis. Kč.

Miřejovická ul.
Rekonstrukce chodníku, cca 320 tis. Kč.

Investiční projekty 

Pivovar Litoměřice
Znovuotevření pivovaru a otevření výstavy  
k dějinám pivovarnictví. Náklady celkové 
přes 20 milionů korun z veřejných rozpočtů, 
technologie pořízena z rozpočtu soukromého 
provozovatele.

Stará radnice:
Zahájení revitalizace objektu staré radnice 
čp. 171. Jedná se o kompletní rekonstrukci 
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PŘIPOMÍNÁME

Nezapomeňte třídit
i o Vánocích
Kam s použitým olejem 

• Blíží se Vánoce a většina  
z nás se chystá na smažení kapra 
nebo řízků. Nastává otázka: Co  
s použitým olejem? „Oleje a tuky 
nepatří do kanalizace. Nejlepší 
je vzít opotřebovanou PET lahev  
a použitý olej do ní přelít. Až bude 
plná, odvezte ji na sběrný dvůr 
nebo vhoďte do jedné z jeden-
advaceti nádob na jedlé oleje  
a tuky, které jsou po městě roz-
místěny již od konce roku 2018. 
Vždy jsou součástí stávajících 
stání tříděného odpadu,“ sdělila 
Kristýna Slabochová z odboru 
životního prostředí městské-
ho úřadu (rozmístění kontejne-
rů na oleje a tuky najdete na:  
www.litomerice.cz/zivotni-pro-
stredi)

Kam s nápojovými kartony

• V Litoměřicích v současné době 
není samostatný kontejner na ná-
pojové kartony neboli tetrapaky. Ty 
se umisťují do žlutých kontejnerů 
společně s plasty. Na třídící lince 
se odpad ze žlutého kontejne-
ru třídí na jednotlivé druhy 
plastových odpadů jako jsou např. 
fólie, barevné, čiré, modré a zelené 
PET lahve, duté plastové odpady  
a nápojové kartony.

INFORMUJEME

Provoz sběrného
dvora o svátcích

24.12. (pátek) ZAVŘENO
25.12. (sobota) ZAVŘENO 
26.12 (neděle) ZAVŘENO
27.12. (pondělí) běžná ot. doba 
28.12. (úterý) běžná ot. doba
29.12. (středa) běžná ot. doba
30.12. (čtvrtek) běžná ot. doba
31.12. (pátek) otevřeno do 12h
1.1. (sobota) ZAVŘENO

NOVINKA

Drtiče větví půjčuje město zdarma
Město Litoměřice pokračuje 
v optimalizaci nákladů s bio-
odpadem. Od středy 20. října 
je možné si v areálu sběrného 
dvora v Nerudově ulici zapůj-
čit drtič větví. Ten zvládne 
nadrtit větve do maximálního 
průměru 4 centimetrů. Občané 
tak nemusejí větve stříhat do 
bigbagu, biopopelnice či vozit 
na sběrný dvůr.

Mohou si zapůjčit drtič k sobě 
na pozemek, větve na místě 
nadrtit a využít štěpku na-
příklad k mulčování nebo do 
kompostu. Pro životní prostředí 
je nejlepší bioodpad zpracovat 
a využít v místě vzniku.

Drtič promění hromadu pro-
řezů, odřezků živých plotů a ji-
ného zahradního odpadu, který 
je příliš tvrdý na kompostování, 
do úhledné hromádky třísek, jež 
je ideální pro kompost nebo pro 
použití jako povrchový mulč. 
Ten se rozloží po oblastech 
holé půdy, aby potlačil plevel a 
zadržoval vlhkost v zemi. „Když 
se materiál rozkládá, může také 
vracet zpět živiny do půdy. Dr-
cení umožňuje recyklaci boha-
tých zdrojů organické hmoty a 
rostlinných hnojiv,“ informovala 
Miroslava Jirků, pracovnice od-
boru životního prostředí měst-
ského úřadu.

Podmínkou pro zapůjčení drti-
če je trvalý pobyt v Litoměřicích 
(předložení občanského průka-

zu). Půjčovné na maximálně osm 
dní v kuse je zdarma, jen je tře-
ba složit vratnou zálohu 1000 
Kč. Sedm drtičů bylo pořízeno s 
finanční podporou společnosti 

Mondi, a.s. z Environmentální 
výzvy na projekt města Lito-
měřice „Bioodpad není odpad, 
ale cenná surovina“. /tuc/

Drtič větví si můžete zdarma zapůjčit ve sběrném dvoře v Nerudově ulici. 
Město jich má k dispozici celkem sedm. Foto: Anna Hrochová

UPOZORŇUJEME

Milostivé léto je šancí, jak se 
zbavit exekucí za odtahy a nájmy 
Zhruba 24 mil ionů korun 
dluží  l idé městu Litomě-
řice. Částka představuje  
8 343 neuhrazených pohle-
dávek.

Část dlužníků má nyní šanci se 
ze svých dluhů vyvázat. Pomoci 
má „Milostivé léto“, což je akce 
vyhlášená státem ve snaze pomo-
ci občanům vymanit se z dluhové 
pasti. Spuštěno bylo 28. října. 

Od této doby až do 28. ledna 
2022 mají dlužníci šanci zaplatit 
zbývající jistinu svého dluhu a k 
této částce uhradit 908 Kč (750 
Kč plus DPH). V důsledku toho 
bude exekutor povinen zastavit 
uvalenou exekuci. Milostivé léto 
se vztahuje také k určitým po-
hledávkám měst a obcí.

„V Litoměřicích se Milostivé 
léto týká především dluhů na 
nájmech a nákladech za odtahy 
vozidel. Je to z toho důvodu, že 
naše město služeb exekutora 
příliš nevyužívá, dluhy vymáhá 
samo podle daňového řádu.  
To je z dlouhodobého hlediska 
pro dlužníky výhodnější, protože 
náklady jsou nižší, s ohledem 
na Milostivé léto je to však  
do určité míry znevýhodnění 
pro město i dlužníky,“ vysvět-
lila vedoucí Odboru kanceláře 
starosty a tajemníka Městské-
ho úřadu Litoměřice Martina 
Skoková. 

Město Litoměřice nabízí  
v rámci Milostivého léta po-
moc svým opatrovancům. 
„Naší snahou je pomoci lidem, 

kterým je město Litoměři-
ce opatrovníkem, vyvázat je  
ze všech dluhů spadajících  
do této novelizace. Nabízíme 
také pomoc právní, a to všem 
občanům města, kteří potřebují 
poradit v oblasti dluhů (nejen)  
v rámci Milostivého léta,“ 
uzavřela Martina Skoková.

Právní kancelář Městského 
úřadu Litoměřice se nachází  
na Mírovém náměstí a je otevře-
na každé sudé pondělí od 15  
do 17 hodin . Navštívit ji můžete   
po telefonické nebo e-mailové 
domluvě. Objednání je možné 
na kontaktu: Andrea Švihelová, 
tel: 416 916 207, andrea.svihe-
lova@litomerice.cz.

Anna Hrochová

PREZENTACE PROJEKTU 

Geosolar bude
projednán později
Veřejné projednání strategicky 
významného energetického 
projektu města Litoměřice  
s názvem „Geosolar“, plánované 
v sále hradu na 23. listopadu, 
muselo být zrušeno. Uskuteční 
se ale v náhradním termínu, 
jakmile dojde ke zlepšení epi-
demiologické situace. Náhradní 
termín bude včas upřesněn. 

/eva/
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la občanům vědět, že je některá z bytových 
jednotek k prodeji. Byl jsem ubezpečen, že vše 
bylo podle zákona a transparentní. To nerozporu-
ji. Ovšem zároveň to znamená, že tato informa-
ce byla dva týdny zveřejněna na úřední desce, 
tím to končí. Ano, úřední desku si vyhledáte  
i na internetu, ale kdo z nás to dělá a koho 
hlavně napadne, že se zrovna prodává nějaký 
byt.

Město byty dražilo, resp. prodávalo obálkovou 
metodou, nejvyšší nabídce. Zde se dostáváme  
k „jádru pudla“. Jestli chcete dosáhnout nejvyšší 
možné ceny, musí se zúčastnit co největší počet 
zájemců. Toho dosáhnete tím, že se předmětná 
informace dostane k maximálnímu počtu zá-
jemců. Přitom radnice má informační potenciál. 
Jsem přesvědčen, že pokud by se prodej bytu 
zveřejnil na webu města, Facebooku, kabelové 
televizi a v Radničním zpravodaji, zájemců by 
bylo více (určitě by byla i jiná nejvyšší nabídková 
cena). Když uvážím, že u předpokládané ceny 
jeden milion korun se už vyplatí dát pět tisíc Kč 
do reklamy, tak se o tom dozví hodně zájemců. 
Situace je taková, že město prodává najednou 
4 byty a z toho 3 koupí jeden člověk nebo  
v rámci jedné dražby někdo koupí dva byty za 
úplně stejnou cenu. To se u nás stalo. Potřebují 
je na bydlení? Ne, jsou určeny pro jeho byznys 
s bydlením. Tito lidé mají štěstí. Mají štěstí, že 
vědí o tom, že se mají podívat na úřední desku. 
Jsou lidé, kteří by rádi byt koupili na bydlení, ale 
nevědí o tom, že mohli od města. Je škoda, že 
radnice při prodeji bytů nikdy nevyužila jakýkoli 
další informační zdroj, aby dala ve známost, že 
byt bude prodávat, krom zákonné úřední desky. 

Tomáš SARNOVSKÝ /
ANO 2011
„Přemýšlejme již nyní, co s odpadem. 
Rozhodnutí bude obtížné.“

Energetická nejistota se nás 
už nikdy nemusí dotknout. 
Současný neutěšený stav  
na trhu s energiemi můžeme 
vyřešit jednou pro vždy. Ge-
osolar je energetický projekt, 
který může skokové nárůsty 
cen plynu, elektřiny a hlavně 
tepla nechat bez zájmu běžet 

mimo obyvatele našeho města. Geosolar byl za-
řazen mezi strategické projekty ÚK. To otevřelo 
cestu k jeho profinancování z fondů EU určených 
přímo k energetické transformaci Ústecka. Dis-
ponujeme know-how v oblasti získávání tepla ze 
zemské kůry, máme k dispozici 2,5 km hluboký 
vrt, který potvrdil teplotní a energetické před-
poklady. Našimi partnery jsou přední vědecké 
kapacity a instituce v oblasti geotermiky. Máme 
podporu hejtmanství, zastupitelstva a lobujeme 
na vládní a parlamentní úrovni. V prvním polo-
letí 2021 jsme projekt technologicky vylepšili 
o solární zdroj, geobaterie  a zahájili jednání  
s místní výtopnou o uzavření partnerství  
a vzniku společné firmy poskytující energii  
a teplo litoměřickým domácnostem propojením 
stávajících teplovodů s geobateriemi. Plánované 
otevření Litoměřického energetického spole-
čenství pro všechny občany umožní každému 
z nás být zároveň výrobcem i spotřebitelem 
energií. Ceny se již nemusí odvíjet od trochu 
imaginárních cen na energetické burze, ale my 
sami na ně budeme mít přímý vliv.

V nejbližší době však budeme muset otevřít 

ještě jedno důležité téma. Jak pokračovat  
v otázce likvidace komunálního odpadu? 
Jednou z možností je zařazení vysoce efek-
tivního spalování do výše uvedeného systému 
jako dalšího energetického zdroje. Naše město 
produkuje odpad. Nemůžeme se tvářit, že  
po vyvezení kontejneru se nás problém pře-
stává týkat. V několika málo letech předpoklá-
dáme nárůst ceny za likvidaci komunálního 
odpadu v takové výši, že by se na občany 
přenesla v podobě několika tisícovek ročně. 
Nejmodernější technologie energetického 
využití komunálního odpadu jsou výrazně 
ekologičtější než stávající spalování hnědého 
uhlí v litoměřické výtopně. Nicméně je třeba 
si přiznat, že o bezemisní zdroj se rozhodně 
nejedná.

Čeká nás uzavření společenské dohody.  
Odpad, který každý z nás generuje, spálíme. 
Získané teplo vrátíme občanům. Vyrobíme elek-
trickou energii, která bude výrazně levnější, než je 
ta na volném trhu. Pokud přestaneme generovat 
odpad, skončí i jeho spalování. Je to na nás.

Lukas WÜNSCH / 
Severočeši Litoměřice  

„Naučme se akceptovat spoluobčany, 
kteří z uniformity vybočují“

„Dejme naší nové demokracii 
třicet let, pak se narodí nová 
generace a s tou už to půjde.“
Toto je celkem málo známý 
výrok prvního prezidenta 
Tomáše Masaryka. Bohužel 
tenkrát netušil, jaký násilný 
vývoj dějiny našeho státu 
naberou, takže tuto svou 

teorii nemohl ověřit v praxi. Od sametové 
revoluce uběhlo již 32 let. Pohybuji se mezi 
mladými lidmi, chodím mezi ně, diskutuji s nimi 
na školních fórech, některým předávám své 
zkušenosti. Řada z nich jsou již voliči, kteří 
se narodili po roce 2000. Když je poslouchám 
a pozoruji je, tak zjišťuji, že se Masaryk ne-
mýlil. Tato nová generace je prostě jiná. Ano, 
má i řadu stejných vlastností, jako jsme měli  
v jejich věku i my. Také jsme měli svou hlavu, 
také jsme byli občas drzí, odmlouvali a chtěli 
si udělat své vlastní chyby. Bohužel jsme však 
byli svázáni dobou nesvobody, kdy vybočovat  
z řady se netrpělo. Je moc dobře, že toto 
dnešní generace nezná. Obrovskou devizou 
pro ně je svobodný přístup k informacím, 
možnost cestovat, poznávat jiné lidi a státy, 
jejich kulturu a zvyky.

Každá mladá generace nahradí tu starší. 
Tak to vždy bylo a vždy bude. Proto je důležité 
umět naslouchat mladým, snažit se jim rozu-
mět a pochopit je. Občas pozoruji generační 
bariéry mezi mladými a staršími. Pokud je vám 
tolik, jako mně, zkuste si „sáhnout do svědomí“ 
a zamyslet se, zda ony občasné bariéry vzá-
jemného nepochopení někdy neděláme my 
starší. Naučme se akceptovat ty, kteří z řady 
uniformity „vybočují“. Často jsou to právě ti 
mladí. Zkusme jim v jejich přáních vyhovět 
a stát se tak jejich partnery. Začít můžeme 
třeba jen tím, že budeme vědět, co si o věcech 
myslí a jak svůj životní prostor chtějí. Z vlastní 
zkušenosti vám mohu říci, že se budete divit, 
když je necháte alespoň tři minuty hovořit  
k věci, na kterou máte svůj pevný názor. Zkus-
te si to. Je to inspirativní...

Mgr. Karel KREJZA / ODS 

„Hospodaříme zodpovědně, finanční 
rezervu města se podařilo navýšit“

Poslední dny se nesly v du-
chu příprav rozpočtu města 
na rok 2022. Na jeho pří-
pravě se podílela celá řada 
lidí – od vedoucích odborů 
MěÚ, členů finančního výbo-
ru, radních města až po vás, 
jeho obyvatele. V úvahu jsme 

totiž brali jak reálné potřeby města, tak podně-
ty, které od vás dostáváme. 

Rozpočet zahrnuje jak běžnou údržbu, tak  
i větší investice. Do zastupitelstva ho předložíme 
velmi mírně schodkový, s rezervou na straně příj-
mů, které s opatrností raději podhodnocujeme. 
Vždycky je lepší očekávat na konci roku dárek 
menší a být mile překvapen, než počítat s vyš-
šími daňovými výnosy, které by se nenaplnily. 

I přes turbulence a nejistotu způsobenou 
dobou covidovou vás mohu ujistit, že nadále 
Litoměřice hospodaří bez dluhů. Letošní pří-
jmy budou až o 25 milionů korun vyšší, než 
jsme plánovali. Finanční rezervu města, která 
loni dosahovala zhruba stovky milionů korun, 
se podařilo navýšit. A to díky zodpovědnému 
rozhodování v minulých letech, které ale někdy 
bolí a může být nepopulární. 

Mohu vás však ujistit, že ačkoliv jsou 
již příští rok komunální volby, nenaskočíme  
na vlnu populismu tím, že tuto rezervu rozpus-
tíme uplácením vás, voličů. Největším projek-
tem příštího roku bude pokračující revitalizace 
areálu bývalého pivovaru, na kterou jsme zís-
kali státní dotaci ve výši 60 milionů korun. . 
Záchrana areálu nacházejícího se v městské 
památkové rezervaci tak bude pokračovat. 

Stejně tak uděláme maximum pro stěhování 
základní umělecké školy do objektu VUSS. Věřím, 
že naše vládní angažmá nám umožní napravit 
některé nespravedlnosti při financování školství. 
Až dosud totiž dotační politika státu nepod-
porovala projekty rozvíjející základní umělecké 
školství, což nám neumožnilo zahájit finančně 
náročnou opravu VUSS pro potřeby ZUŠ, o které 
mluvíme několik let. Jako poslanec vládní koalice 
udělám vše pro to, aby bylo umělecké školství 
podporováno stejně jako to základní.

Tímto děkuji všem voličům, kteří mi jako 
lídrovi krajské koalice Spolu dali důvěru. Spolu 
toho ještě hodně zvládneme. Jsem o tom 
přesvědčen. 

Mgr. Petr PANAŠ /
Piráti a Strana zelených
„Při prodeji městských bytů měl být 
využit informační potenciál“

Sháníte byt v Litoměřicích? 
Projdete si nabídky rea-
litních kanceláří, mrknete  
na specializované webové 
stránky, něco na vás určitě vy-
skočí i na Facebooku. Ale víte, 
že byty prodávalo i město? 
Možná vás zaskočí ten minulý 

čas, ale je to správně. Všechny byty už se pro-
daly krom těch v centru města, které k tomu 
nejsou určené. Ale ještě nedávno se městské 
byty daly koupit.  Má to však jeden háček. Mu-
selo by se o tom vědět.
Na zastupitelstvu jsem se ptal, jak radnice dáva-
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Mandát Karel Krejza obhájil
Litoměřice získaly na další čtyři 
roky zastoupení v Parlamentu 
ČR. V Poslanecké sněmovně 
jej bude i nadále reprezentovat 
místostarosta Karel Krejza jako 
lídr krajské kandidátky SPOLU.

Volební preference však v Lito-
měřicích připadly nejčastěji hnutí 
ANO 2011. Pro něj hlasovalo  
v říjnových volbách do Po-
slanecké sněmovny 29,25 % 
občanů města, což je oproti mi-
nulým volbám méně o 1,15 %. 

Koalice SPOLU (ODS, KDU – 
ČSL a TOP 09) získala 24,50 
% hlasů. V roce 2017 připadlo 
ODS 14,75 % hlasů, KDU – ČSL  
3,36 %, TOP 09 pak 4,91 %, což 
by v součtu bylo 23,02 % hlasů. 

Třetí se nyní umístila koalice 
Pirátů a Starostů s 18,20 %.  
Pro srovnání, v roce 2017 získala 
Česká pirátská strana 11,43 %, 

Starostové a nezávislí pak 3,76 
procent, v součtu tedy 15,19 
%. Svoboda a přímá demokra-
cie (SPD) v Litoměřicích v po-
rovnání s volbami roku 2017 drží 
podobný výsledek, a sice 9,41 % 
(v r. 2017 to bylo 9,26 %). Komu-
nisté s letošními 3,92 % výrazně 
ztratili (v r. 2017 získali 8,67 %). 
Česká strana sociálně demo-
kratická propadla z původních  
6,08 % na 3,33 %.

Tendence volební účasti jsou 
v Litoměřicích mírně rostoucí. 
V roce 2013 přišlo k volbám 
57,92 % občanů, v roce 2017  
se účastnilo 61,11 % voličů, le-
tos 66,04 %.

Kromě Karla Krejzy bude zá-
jmy Litoměřicka ve sněmovně 
nově hájit dlouholetý starosta 
Malých Žernosek Petr Liška, 
který kandidoval za koalici Piráti  
a Starostové. /ahr/

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM 

„Věřím, že setkání s občany v měst-
ských lokalitách budou pokračovat“

Rok 2021 se pomalu schyluje 
ke svému závěru. Pro nikoho 
nebyl rokem lehkým. Mnohým 
z nás příliš dobrého nepřinesl. 
Proto jsem rád, že mohu zmí-
nit alespoň jednu pozitivní 
věc. Vzhledem k pandemické 
situaci nemohlo proběhnout 
Fórum Zdravého města, které 

bývá příležitostí pro občany i představitele spol-
ků působících v Litoměřicích sdělit své názory na 
život ve městě, zejména pak diskutovat o tom, 
co lidi trápí a co by se mohlo změnit. Fórum ale 
nebylo zrušeno bez náhrady. Naopak tým Zdravé-
ho města složitou situaci pojal jako výzvu a přes 
zrušené „velké“ fórum na jaře došlo na podzim  
k uspořádání besed s občany v konkrétních 
lokalitách. Letos to byla sídliště Cihelna, Družba  
a Kocanda. Na každou z těchto „lokálních“ akcí 
dorazilo několik desítek lidí, kteří jasně formulova-
li, co je nejvíc pálí v místě, ve kterém konkrétně 
žijí. A právě v tom podle mého názoru představu-
je tento změněný formát pozitivní přínos. Řeší 
problémy, které se „globálně“ možná jeví jako 
malé, ale „lokálně“ jsou palčivé. Některé věci byly 
vyřešeny na místě, další se řešit začaly a budou 
řešeny postupně. Podporuji proto, aby i v příštím 
roce došlo k uspořádání těchto „lokálních“ fór 
v dalších lokalitách. Je to totiž způsob, jakým 
se občané mohou obracet na zastupitele přímo 
ve věci problémů, které se jich bezprostředně 
dotýkají v místě bydliště. Proto pevně věřím, že 
tato věc bude v roce 2022 pokračovat v dalších 
městských lokalitách. 

Na závěr chci poděkovat organizátorům, kteří 
„lokální“ fóra uspořádali, dále zastupitelům, kteří 
na ně dorazili vyslechnout si názor lidí a disku-
tovat s nimi a zejména vám, občanům, kteří jste 
přišli. Pevně věřím, že tato setkání budou v roce 
2022 pokračovat.“

STÁTNÍ SVÁTEK 

Litoměřice si připomněly 17. listopad
Státní hymna v podání pěveckého sboru 
Cantica Bohemica rozezněla v den státního 
svátku Mírové náměstí.

Litoměřičané si pod bronzovou trikolorou  
na budově České spořitelny připomněli  
17. listopad jako den, který se dvakrát ne-
smazatelně zapsal do dějin českého národa. 
Poprvé v roce 1939, podruhé o padesát let 
později v roce 1989. „Vždy u toho byli studenti 
a vždy šlo o vystoupení proti totalitnímu sys-
tému,“ připomněl radní a historik Filip Hrbek. 

Pro bývalého mluvčího Občanského fóra  
a disidenta Alexandra Vondru pak 17. listopad 
znamená svobodu. „Svobodu národa, který 
může volně dýchat a jít směrem, který si sám 

vytyčí,“ zmínil ve svém projevu litoměřický eu-
roposlanec Vondra, po němž se závěrečného 
slova ujal zakladatel OF na Litoměřicku, disi-
dent a bývalý senátor Zdeněk Bárta. Ten volil  
i ostřejší slova na adresu společnosti, která se 
podle jeho názoru vzdálila Havlovým myšlenkám. 

Akci, jíž se zúčastnila zhruba stovka lidí, 
pořádalo město Litoměřice a Nadační fond 
Kalich. Mnozí z nich se pak v čele se skau-
ty vydali do parku Václava Havla k bronzové 
bustě prezidenta, jehož nedožité 85. naro-
zeniny jsme si v říjnu připomněli.  

Odkaz Václava Havla v Litoměřicích rezo-
noval i 22. listopadu v hradu v komponovaném 
pořadu Dopisy Olze, kterým provedla herečka 
Valérie Zawadská. /eva/

Litoměřičtí skauti drželi ve státní svátek 17. listopadu čestnou stráž u bronzové busty v parku 
Václava Havla. Byli mezi nimi i Dominika Círusová a Jaromír Mareš. Foto: Karel Pech

Pietní akt věnovaný hrdinovi II. světové války, čestnému občanovi města, 
generálu Františku Cháberovi se konal na litoměřickém hřbitově. Doprovo-
dily jej přeletem i dvě nadzvukové stíhačky Gripen. Za město jeho památku 
uctili místostarostové Karel Krejza a Lukas Wünsch, za litoměřickou diecézi 
generální vikář Martin Davídek. Z Čáslavi pak přijela desítka příslušníků 
211. taktické letky, která nese jméno Františka Chábery, letce jednotek 
RAF (Royal Air Force) po válce perzekuovaného komunitickým režimem. 
Dne 21. října uplynulo 22 let od jeho smrti. Text a foto: Radim Tuček

Letci uctili památku generála
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Nejen pokoje pacientů kardiovaskulární JIP, ale i zázemí zdravotnického 
personálu je výrazně komfortnější. Foto: Naďa Křečková

13 MILIONŮ KORUN

Kardiovaskulární JIP je
kompletně rekonstruovaná
Několik měsíců trvajicí kompletní 
rekonstrukce kardiovaskulární 
jednotky intenzivní péče, sídlící v 
pavilonu F litoměřické nemocni-
ce, byla úspěšně zakončena.

 Změnami ve stejném rozsahu pro-
šla i přilehlá ambulance echokar-
diografie, a to včetně čekárny a 
sociálního zařízení pro veřejnost.

Rekonstrukce těchto pra-
covišť, která si vyžádala investici 
přesahující částku 13 milionů ko-

run, zahrnovala kromě stavebních 
úprav prostor výměnu všech 
rozvodů, nové podlahy, osazení 
dveří, výmalbu a vybavení novým 
nábytkem. Nové jsou také všech-
ny rampy u pacientských lůžek 
a rozvody medicinálních plynů. 
Díky dřívější výměně vzducho-
technických jednotek, sloužících 
pro toto pracoviště a sousední 
angiografii, je kardiovaskulární JIP 
v celém rozsahu klimatizována. 

Naďa Křečková

AKTUÁLNĚ

Nemocnice se nachází v covidovém režimu
Litoměřická nemocnice, stejně 
jako další zdravotnická zařízení, 
čelí výzvám a požadavkům spo-
jeným s další vlnou pandemie 
Covid-19. V jejím čele stojí 
od počátku října Ing. Vladimír 
Kestřánek, MBA, který prostředí 
nemocnice velmi dobře zná. Pů-
sobí v ní totiž již tři desítky let, 
donedávna na pozici náměstka 
pro ekonomiku. V úvodu nutno 
podotknout, že vzhledem k uzá-
věrce zpravodaje byl rozhovor 
veden v pondělí 22. listopadu.

Pane řediteli, pandemie sílí. Jak 
jste na tom se zdravotnickým per-
sonálem? 

„Jako většina poskytovatelů lůž-
kových zdravotních služeb ne úplně 
dobře. Zejména všeobecné sestry 
chybějí dlouhodobě. Je to odrazem 
nejen celkové personální krize této 
profese, ale nyní k tomu také přispí-
vá zhoršující se situace související  
s pracovními neschopnostmi, karan-
ténami a ošetřováním členů rodiny. 
Bohužel, další nárůsty se vzhledem 
k vývoji pandemie dají očekávat.“

Situaci řešíte navyšováním počtu 
služeb?

„Navyšuje se tam, kde to ještě 
jde, ale ocitáme se již na hranici 
únosnosti jak po stránce fyzické, 
tak i psychické. Kroky, které děláme, 
jsou přijímány v rámci koordinace 
nemocnic začleněných do Krajské 
zdravotní, a.s., jíž je litoměřická 
nemocnice od 1. dubna 2021 sou-
částí.“

Jak se spolupráce konkrétně 
projevuje?

„Například v optimalizaci využití 
lůžkových kapacit napříč nemocni-
cemi.“ 

Opět jste museli vybudovat covi-
dové stanice. S jakým počtem lů-

žek a jaká je k dnešnímu dni jejich 
obsazenost? 

„V současnosti máme dvě stan-
dardní Covid-19 stanice po 20 lůž-
cích, celkem tedy 40. V tuto chvíli 
se blížíme k naplnění kapacity.“  

Byli jste stejně jako loni nuceni 
omezit plánované výkony? 

„Ano, k tomuto kroku jsme při-
stoupili minulý týden. Dotklo se  
to nejen ortopedie, ale i ostatních 
oddělní, kde se provádějí plánované, 
resp. odložitelné výkony.“

Podařilo se vůbec v průběhu le-
tošního roku uskutečnit všechny 
plánované, ale v důsledku první 
vlny epidemie neuskutečněné 
lékařské zákroky, obzvláště na již 
zmíněné ortopedii? 

„Bohužel tím, že pandemie „ob-
sadila“ více než 1/3 celého roku, 
nebylo kapacitně možné ve zbýva-
jících měsících provést původně 
plánovaný počet výkonů.“

Stále platí, že pacienti v těžkém 
stavu jsou převáženi do Masary-
kovy nemocnice? Jste připraveni 
na zřízení covidové JIP v případě 
potřeby?

„Podle pokynu koordinátorů 
Covid-19 péče zatím provozujeme 
pouze lůžka standardní. Pokud ob-
držíme pokyn zprovoznit Covid-19 
lůžka s intenzivní péčí, jsme připra-
veni je uvést do provozu nejpozději 
do 48 hodin.“

 
V tuto chvíli jsou zakázány ná-
vštěvy, což při první vlně pande-
mie znamenalo obrovské trauma 
hlavně pro pacienty v ohrožení 
života, pacienty hospitalizované 
v LDN a jejich rodiny. Jak je tomu 
nyní?

„Postupujeme v souladu s na-
řízeními Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Jsou umožněny dva typy ná-

vštěv: u terminálně nemocných pa-
cientů nejbližšími členy rodiny a při 
hospitalizaci malých dětí dětského 
oddělení. Tyto návštěvy jsou povin-
ny se prokázat platným očkováním 
nebo prodělaným onemocněním. 
Nařízení MZ ČR ještě umožňuje 
účast otce u porodu se stejnými 
podmínkami jako u návštěv, tedy 
očkování nebo prodělaná nemoc.“

 
Opusťme na chvíli opatření souvi-
sející s covidem, byť v tuto chvíli 
plně zaměstnává všechny zdravot-
níky. Ve funkci ředitele nemocnice 
jste od 1. října. S čím jste do této 
funkce nastoupil?

„Úkolů je opravdu nemálo, ale 
pokud bych měl vybrat alespoň 
některé, tak kromě zvládnutí této 
vlny pandemie je nutné dokončit 
plnou implementaci informačních 
systémů v litoměřické nemocnici, 

tak jak jsou používány v rámci celé 
Krajské zdravotní. V průběhu příští-
ho roku bychom chtěli připravit 
podklady pro podání žádosti o do-
tační titul umožňující získat finanční 
prostředky v řádech desítek milionů 
korun na vybudování urgentního - 
centrálního příjmu.“

V loňském roce se podařilo zís-
kat pro litoměřickou nemocni-
ci necelých 150 milionů korun  
na obnovu přístrojového vybavení. 
Jak pořízení přístrojů pokračuje?

„Jde o nákupy desítek velmi 
důležitých přístrojů sloužících jak 
k diagnostice, tak k vlastní léč-
bě, přičemž jde z části o obnovu  
a z části o nová zařízení. Pořízení pří-
strojů probíhá v několika etapách, 
přičemž poslední bude dokončena 
do roku 2023.“

Eva Břeňová 

Vladimír Kestřánek, ředitel litoměřické nemocnice. Foto: Eva Břeňová 
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APLIKACE JE NOVINKOU

Máte otázky týkající se důchodu?
Poprvé v historii mají šanci  
i mladší než předdůchodové 
ročníky získat online aktuální 
informaci o svých důchodech. 
Díky této službě teď jednoduše 
a rychle zjistíte, zda jsou v da-
tabázi ČSSZ evidovány všechny 
informace, zda či odkdy budete 
mít nárok na starobní důchod  
a jak vysoký by mohl být. Na do-
tazy odpovídá ředitelka Okresní 
správy sociálního zabezpečení 
Litoměřice Lenka Žilková.

První otázka se přímo nabízí. 
Řekněte nám, proč bychom měli 
Informativní důchodovou aplikaci 
(IDA) používat?

IDA je nová služba ePortálu 
ČSSZ, která poskytne odpovědi 
na otázky týkající se důchodu: 
Budu mít na starobní důchod 
nárok? Odkdy a jak vysoký by 
mohl být? Stejně tak se dozvíte, 
co všechno pro nárok na starobní 
důchod musíte splnit, tj. zejména 
kolik let vám ještě chybí k dosa-
žení důchodového věku nebo pro 
získání potřebné doby pojištění.  
K zodpovězení všech těchto 
otázek využívá IDA údajů o do-
bách pojištění a vyměřovacích zá-
kladech uložených v naší evidenci. 
IDA je určena všem pojištěncům 
od 19 let, ale nejvhodnější je  
pro pojištěnce v produktivním 
věku, tj. 30 let a více.

Aplikaci chci vyzkoušet. Jak se 
mohu ke službě IDA přihlásit/
zaregistrovat?

Jak službu jednoduše použí-
t,se dozvíte ve videonávodu na 
ePortálu ČSSZ. Chceme, aby byl 

výpočet co nejpřesnější, proto je 
nutné se přihlásit. Postačí vám 
eObčanka, bankovní identita 
nebo se přihlásíte prostřednic-
tvím přihlašovacích údajů datové 
schránky.

Jak číst částku výše důchodu, 
kterou člověk ve službě IDA vidí?

Výpočet odhadu starobního 
důchodu je proveden v aktuálním 
roce používání této služby, a to  
s ohledem na parametry výpočtu 
důchodu v tomto roce. Pokud 
tedy použijete službu IDA v roce 
2021, je proveden odhad výpočtu 
důchodu pro rok 2021. Důchod je 
počítán s ohledem na počet zís-
kaných let pojištění (včetně tzv. 
dopočtené doby – při výpočtu 
se vychází z předpokladu, že až 

do dosažení důchodového věku 
bude pojištěnec pracovat - vyko-
návat samostatnou výdělečnou 
činnost), dosavadní výdělky  
a počet vyloučených dnů. 

Naopak odhad výše důchodu 
nezohledňuje budoucí výdělky. 
Bude-li pojištěnec používat služ-
bu IDA v pravidelných ročních 
intervalech, bude se měnit i 
hodnota odhadu starobního dů-
chodu, a to právě s ohledem na 
výdělky, kterých před jeho prove-
dením dosáhl. Vzhledem k právní 
úpravě důchodového pojištění 
lze nicméně ve většině případů 
garantovat, že odhadovaná výše 
starobního důchodu bude mi-
nimální hodnotou, kterou bude 
pojištěnec v budoucnu pobírat

/red/

Ředitelka OSSZ Litoměřice Lenka Žilková. Foto: Anna Hrochová

TRANSFORMACE OBJEKTU V ŽELETICÍCH

Naděje opouští ubytovnu, budou zde byty
Azylový dům v Želeticích končí k poslední-
mu prosinci letošního roku provoz. Město 
ukončilo nájem neziskové organizaci Nadě-
je. Budovat zde totiž hodlá tzv. startovací 
malometrážní byty s nízkým nájmem pro 
rodiny i jednotlivce.

Právě tento druh bydlení podle obyvatel 
města v Litoměřicích dlouhodobě chybí, 
jak často zaznívalo na veřejných diskusích 
i v rámci komunitního plánování sociálních 
služeb.  

Příkladem mohou být mladí opouštějící 
na prahu dospělosti dětský domov, přičemž 
nemají kam jít, nebo rozvádějící se žena 
odcházející s dětmi z domova, případně lidé 
z azylového domu, kteří si vytvořili pod-
mínky k samostatnému bydlení. „Město by 
jim chtělo nabídnout slušné bydlení s nižším 
nájemným, a pomoci postavit se tak zvaně 

na vlastní nohy do doby, než si budou moci 
dovolit komerční bydlení,“ uvedl místosta-
rosta Lukas Wünsch. 

O změně koncepce provozu objektu 
disponujícího i dětským hřištěm infor-
movalo město vedení Naděje před rokem 
a půl. Na transformaci objektu mezitím 
nechalo zpracovat projekt. Na realizaci se 
radnice pokusí získat dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj. Výsledkem by mělo být  
15 malometrážních bytů nacházejících se  
ve dvou patrech objektu. Přízemí by bylo 
bezbariérové s navazujícími sociálními 
službami. Chybět nemá ani sociální pra-
covník pomáhající lidem v nouzi překlenout 
problémy do doby, než si budou moci dovolit 
vlastní bydlení.  

Při jejich obsazování se město chce 
více zaměřit na vlastní občany. „Dosavadní 
provoz ukázal, že například v roce 2019 pro-

šly zařízením provozovaném Nadějí zhruba 
dvě stovky klientů. Z tohoto počtu jich jen 
25 bylo z Litoměřic a 32 spadalo do správní 
působnosti Litoměřic jako obce s rozšířenou 
působností. Ostatní pocházeli z různých 
koutů republiky. Obdobná situace panovala  
i poté,“ upozornila vedoucí Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví městského úřadu 
Renáta Jurková. 

Končící službu nahradí v Litoměřicích 
Domov pro matku a dítě v Liškově ulici 
a azylový dům pro muže v ulici Marie Po-
mocné.  Ženy bez domova pak mohou vyu-
žít služeb azylových domů v Roudnici nad 
Labem a v Lovosicích.  

Litoměřice ročně investují do sociální 
oblasti téměř 20 milionů korun, což je jedna  
z nejvyšších částek v rámci Ústeckého 
kraje.   

Eva Břeňová

KONFERENCE 

Svět práce se velmi
rychle mění 

Trh práce se rychle mění. Za-
městnavatelé hledají především 
kvalifikované pracovní síly. Po-
měry zaměstnanosti ovlivnil také 
covid. Do jaké míry tomu tak je? 
Jaké máme očekávat trendy 
zaměstnanosti a jaká témata 
aktuálně rezonují trhem práce?  
I na tyto otázky hledala od-
pověď konference Svět práce 
2020-2030 pořádaná Vysokou 
školou aplikované psychologie  
ve spolupráci s městem Lito-
měřice.Uskutečnila se 25. – 26. 
listopadu za účasti zhruba šesti 
desítek účastníků z různých kou-
tů republiky. S ohledem na epi-
demiologickou situaci se nako-
nec místo v hradu konala on-line. 

Svět práce 2020-2030 nabí-
dl důležitá data, zajímavé zku-
šenosti, ale také inspiraci a praxi 
napříč zaměstnavatelským a za-
městnaneckým spektrem. Růz-
norodost přednášejících, mezi 
kterými se představil například 
vizionář Enzo Essenza a analy-
tik Tomáš Ervín Dombrovský, po-
mohla nahlédnout na svět práce 
z různých úhlů, tedy očima aka-
demiků, studentů, živnostníků, 
start-upů, veřejné správy, čes-
kých či zahraničních korporátů 
či neziskových společností i 
iniciativ. „Je dobré se na nové 
trendy včas připravit, tedy buďto 
je přijmout, nebo na ně pouze 
reagovat, případně je přímo vy-
tvářet a díky tomu být i inspirací,“ 
nastínila Petra Sýkorová, strate-
gická a projektová manažerka 
a jedna z organizátorů akce  
za město Litoměřice. /ahr/
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ZŠ U STADIONU

Škola završila oslavy 50. výročí plesem
Po Dni otevřených dveří vyvrcholily v sobotu 
2. října v Kulturním a konferenčním centru 
oslavy 50. výročí ZŠ U Stadionu. Ples navští-
vilo několik set lidí, většinou bývalých žáků 
a učitelů. Mezi hosty byl i starosta města  
a bývalý učitel naší školy Ladislav Chlupáč. 

Po slavnostním zahájení čekal na návštěvníky 
bohatý program a tombola. Moderování plesu 
se zhostila manželská dvojice učitelů – Lenka a 
Václav Dyckovi. V úvodu zazněla slova ředitele 
školy Milana Sluky následovaná úryvkem z filmu, 
který k našemu jubileu natočili žáci a učitelé 
naší partnerské školy ve švýcarském Alpnachu. 

Z nabitého programu lze zmínit například 
nádherná taneční vystoupení našich bývalých 
žáků, pěvecká vystoupení Adélky Pachirové, 
Martina Sluky či Evy Přádové, úryvek ze 
scénky Felixe Holzmanna s názvem „Domácí 
úkol“, taneční show skupiny Funky Dangers 
či vystoupení školního kroužku aerobiku pod 
vedením Pavly Pluhařové. 

Před půlnocí proběhlo také losování o něko-
lik zajímavých cen a zároveň dražba, jejíž vý-
těžek poputuje na nákup školních pomůcek  
a hraček pro děti z litoměřického Klokánku. Vy-
vrcholením programu bylo půlnoční překvapení, 

v němž své pěvecké schopnosti předvedli 
sami učitelé a vychovatelky školy. Právě vy-
chovatelky školní družiny následně překvapily 
i svým vlastním tanečním vystoupením, které 
věnovaly především vedení naší školy.

Celý ples byl prosycen úžasnou atmosférou 

a všichni jsme si ho moc užili. U příležitosti 
tohoto jubilea přejeme naší škole do dalších let 
co nejvíce zvídavých dětí a nadšených učitelů, 
kteří svým žákům dokáží předat své vědomosti, 
motivovat je a nadchnout pro svůj předmět.

Mgr. Milan Sluka, ředitel ZŠ U Stadionu

PŘESPOLNÍ BĚH

Žáci vybojovali bronz i zlato

Velkého úspěchu dosáhli starší 
žáci Základní školy U Stadionu, 
kteří dokázali na mistrovství ČR  
v přespolním běhu vybojovat  
ve své kategorii úžasné třetí 
místo a mezi jednotlivci se mi-
strem republiky stal Dan Kačur.

„Akce se konala 26. října v Novém 
Městě na Moravě a zúčastnilo se jí 
i družstvo žáků osmých a devátých 
tříd naší školy. V nádherné Vysoči-
na aréně, kde se pravidelně konají 
závody světového poháru, jsme 
s napětím očekávali, jak se kluci 
poperou s konkurencí nejlepších 
přespolních běžců republiky.  
A vedli si opravdu skvěle. Předvedli 
heroické výkony, které jim zajistily 

třetí místo v republikovém finále,“ 
uvedl Radek Pluhař, tělocvikář a 
zástupce ředitele ZŠ U Stadionu.

Pomyslnou třešničkou na dor-
tu pak byl výkon Dana Kačura, 
který zvítězil mezi jednotlivci. Stal 
se tak mistrem ČR v přespolním 
běhu a výrazně pomohl družstvu 
k zisku bronzových medailí. „Naši 
školu dále reprezentovali Adam 
Bradáč, Marek Dětinský, Jan Sou-
kup, Matyáš Řehák a Ondřej Hu-
sák. Všem patří obrovský dík za 
skvělou reprezentaci nejen naší 
školy, ale i města Litoměřice a ce-
lého Ústeckého kraje. Dále je tře-
ba poděkovat Městskému úřadu 
Litoměřice za zajištění dopravy,“ 
doplnil Radek Pluhař. /tuc/Ondřej Pospíšil ve své poradně při jedné z prvních konzultací.

ZDRAVÍ DĚTÍ 

Město podporuje boj
s dětskou obezitou
V Litoměřicích vznikla nová Spor-
tovní poradna pro děti. Město ji 
podpořilo částkou 20 tisíc korun, 
díky které uhradí 50 rodinám dvě 
třetiny ceny za vstupní prohlídku.

„Dětská obezita spojená s nedo-
statkem pohybu je prohlubující se 
problém. Chceme podpořit rodiny, 
které se jej rozhodnou řešit,“ sdělila 
vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Renáta Jurková.

„Během koronavirových opatření 
začaly děti nabírat na váze. Rozho-
dl jsem se proto pořádat zdarma 
on-line cvičení pro děti a podařilo 
se mi rozhýbat téměř 2000 rodin. 
Zájem o tyto hodiny byl velký a já 
začal zjišťovat, že rodiče by obezitu 

svých dětí rádi řešili, ale nevědí, jak 
na to,“ vysvětlil fitness trenér a uči-
tel tělesné výchovy Ondřej Pospíšil, 
který se rozhodl prostřednictvím 
sportovní poradny pomáhat dětem 
nastavit zdravý životní styl.

Částkou 400 Kč město podpo-
ří vstupní konzultaci do sportovní 
poradny pro děti nacházející se ve 
fitness centru Beseda. Rodina pak 
doplatí 200 Kč. Během konzultace 
se následně dozví diagnózu za-
loženou na přesném měření a vá-
žení, možnosti zlepšení životního 
stylu, návrh pohybového a jídelní-
ho programu i další podrobnosti.  
V případě zájmu kontaktujte přímo 
fitness trenéra na emailu: pospisil.
fitness@seznam.cz. /ahr/
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OSOBNOST 

ZUŠ připomněla veřejnosti ředitele 
Maršálka především jeho hudbou
Litoměřická ZUŠ vzdala hold 
bývalému řediteli školy Františ-
ku Maršálkovi. Dne 29. listopa-
du by se legendární pedagog  
a skladatel dožil sta let.   

A jak jinak – koncert v Divadle  
K. H. Máchy byl samozřejmě pře-
devším oslavou jeho hudby – po-
starali se o to žáci, pedagogové 
i hosté. Hned v úvodu zazněly  
v jejich podání Maršálkovy „Kvarte-
tové skladbičky“ pro flétny a klari-
nety. Další pak předvedlo více než 
třicet účinkujících. O osobnosti, 
která vedla školu neuvěřitelných 
34 let, promluvil historik Filip Hr-
bek.

„Poslouchá se to opravdu dob-
ře. Jak výtečně zahraná hudba, 
tak i to, co se tady řeklo o mém 
otci. A mě moc těší, že škola dál 
a na vysoké úrovni úspěšně roz-
víjí základy, které otec tady polo-
žil,“ řekl mi o přestávce koncertu 
Františkův syn Jiří Maršálek. Ani  
v jeho případě nepadlo jablko 
daleko od stromu, Jiří je dlouho-
letý učitel na pražské ZUŠ Jižní 
Město.  Do Litoměřic věnoval 
několik otcových obrazů, které 
byly vystaveny ve foyeru diva-
dla. František Maršálek byl totiž 
nesmírně aktivní člověk. Napsal 
nejen více než šedesát skladeb 

různé náročnosti – třináct jich 
zaznělo v divadle – ale i maloval, 
sbíral minerály, známky a mince 
atd.

 „Maršálkova hudba nás teď 
propojila i generačně. Jeho sklad-
by hráli žáci, ale i učitelé a hosté, 
z nichž někteří pana ředitele znali 
nebo je dokonce učil. Chtěla bych 
vystupujícím i všem, kteří se na 

akci podíleli, ještě jednou podě-
kovat, zhodnotila oslavu Maršál-
kova výročí Dominika Valešková. 
Připravit koncert v této obtížné 
době nebylo vůbec jednoduché. 
Asi nejvíc o tom ví učitel ZUŠ Mi-
rek Roček, který měl s přípravou 
spoustu práce. Bohužel, den před 
koncertem musel do karantény... 

 Miroslav Zimmer

Syn Františka Maršálka Jiří byl nehrajícím hostem koncertu. Na snímku
s ředitelkou ZUŠ Dominikou Valeškovou. Foto:  Miroslav Zimmer

Unikátní výstava Paměť národa byla k vidění na Mírovém náměstí  
v Litoměřicích. Bylo na ní zaznamenáno 10 osobních příběhů pamět-
níků z Ústeckého kraje. Jednalo se o výrazné momenty 20. století, 
předválečné, válečné příběhy z roku 1948, padesátých let i sametové 
revoluce. Jeden z výstavních panelů patřil například dnes již 95leté 
Karle Moravcové, jíž na akci zastupovala dcera (viz snímek). Příběh 
bývalé učitelky, která po druhé světové válce pečovala o děti z koncent-
račních táborů, byl velmi silný a hodný přečtení, podobně jako všechny 
vystavované panely. Pokud znáte někoho, kdo by se mohl podělit o svůj 
zajímavý příběh, oslovte zástupce projektu na internetových stránkách  
www.pametnaroda.cz. Text a foto: Radim Tuček 

Paměti národa na náměstí

CENA MINISTERSTVA VNITRA 

Jsme „Přívětivým úřadem“ 
Litoměřický městský úřad je 
znovu jedním z nejpřívětivějších 
úřadů v republice. Na šestém 
ročníku soutěže Přívětivý úřad 
skončil v kategorii obcí s rozší-
řenou působností na třetím místě 
v rámci Ústeckého kraje.

Ocenění převzal 8. listopadu 
v Olomouci z rukou náměstka 
ministra vnitra Petra Vokáče 
místostarosta Lukas Wünsch.

Letošní ocenění bylo uděleno   
zejména za HR (oddělení lidských 
zdrojů) projekty realizované bě-
hem „doby covidové“. Jedním  
z nich jsou inspirativní setkávání 
personalistů a HR manažerů na 
radnici. Jde o pravidelné besedy 
personalistů z regionu k aktuálním 
tématům z HR a inspiracím z ji-
ných oblastí. Dalším projektem je 
zřízení SOS zaměstnanecké linky. 

Město v roce 2020 představilo 
také projekty spojené s pandemií. 
Poskytovalo například aktualiza-
ce dat a přehled platných mimo-

řádných opatření i pro starosty  
a tajemníky okolních obcí a úřadů. 
Dále rozvíjelo projekt dobrovolnic-
tví svých zaměstnanců (např. vý-
pomocí hygienikům s trasováním 
nebo spoluprací s Českým čer-
veným křížem formou pomoci 
na covid jednotce v nemocni-
ci). Duševnímu zdraví a poho-
dě zaměstnanců pomáhal také 
projekt online jógy na radnici a 
online individuální psychoterapie. 
Samozřejmostí byla možnost 
práce z domova (home office). 
V neposlední řadě se město za-
měřilo na pomoc samoživitelům 
a samoživitelkám a na distribuci 
potravinových balíčků pro seniory. 

Městský úřad v Litoměřicích 
boduje v soutěži Přívětivý úřad 
každý rok od jejího založení.  
V roce 2016 skončil stejně jako 
letos třetí v kraji, následující čtyři 
roky byl nejlepší. V roce 2019 
se stal nejpřívětivějším úřadem  
v rámci celé ČR, vloni pak byl celo-
republikově bronzový. /tuc/

NOVINKA 

Hospic sv. Štěpána
má nový e-shop 
Hospic sv. Štěpána v Litoměři-
cích má nový e-shop. Na adre-
se https://obchod.prohospic.cz/ 
tak nyní můžete zakoupit propa-
gační materiály z dobročinného 
obchodu Bona Fide, čímž tomu-
to 20 let fungujícímu zařízení 
finančně pomůžete. V nabídce 
najdete například trička, kalen-
dáře, knihy, poznámkové sešity 
nebo i domácí sušená jablíčka. 
Obchod Bona Fide pro podporu 
hospice funguje již sedm let a 
fyzicky ho navštívit je možné od 
pondělí do pátku vždy od 8.30 
do 17 hodin a v sobotu od 10 do 
15 hodin. „Děkujeme všem zá-
kazníkům i dobrovolníkům za vy-
trvalou podporu a přízeň,“ uvedla 
Zuzana Legnerová z Hospice sv. 
Štěpána. /tuc/

POZVÁNKA 

Živý betlém bude
znovu u katedrály
Tradiční živý betlém můžete 
letos navštívit na Dómském 
náměstí ve čtvrtek 23. prosin-
ce od 14 do 17 hodin. Po celou 
dobu na místě uvidíte scénu 
narození Ježíška či živá zvířata  
v ohradách, vyzvednout si může-
te také Betlémské světlo.  /tuc/

INFORMUJEME 11



Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, otevírací 
doba v zimní sezoně (říjen–květen) 
st–ne 10:00–17:00 hod. Vstup do 
stálých expozic pro návštěvníky 
do 19 let a nad 60 let zdarma.
Stálá expozice Gotika. Umělecká 
topografie regionu severních Čech 
ve 13.–16. století, Michalská 29/7, 
nabízí výběr z nejvýznamnějších 
památek regionálního gotického 
umění, a to včetně výjimečného 
oltáře Mistra litoměřického oltáře 
(1500–1505). V sobotu 11. prosin-
ce a 18. prosince 14–17 hod. tvůrčí 
adventní odpoledne s galerií pro 
rodiny s dětmi. V sobotu 1. ledna 
2022 vstup do expozice zdarma.
Muzeum insitního umění, Mírové 
nám. 24/16 (zadní trakt), zpří-
stupněna stálá expozice Muzea 
insitního umění. Ve čtvrtek 16. 
prosince od 16 hod. slavnostní 
přivítání betléma. Betlém bude 
návštěvníkům přístupný po celé 
adventní období. V sobotu 1. ledna 
2022 vstup do expozice zdarma.
Diecézní muzeum v Litoměřicích, 
Mírové nám. 24/16 (přední trakt), 
z důvodu nutné rekonstrukce do-
časně uzavřeno. 
Kostel Zvěstování Panny Ma-
rie, Jezuitská 22, 3. prosince 
od 19 hod. adventní koncert li-
toměřických pěveckých sborů – 
Ženského komorního sboru Can-
tica Bohemica, dívčího pěveckého 
sboru Puellae cantantes a Pánů 
z Kalicha. 

Galerie
OCENĚNÍ  

Litoměřické pivo získalo zlatou medaili
Litoměřické pivo chutná i v Čes-
kých Budějovicích. Litoměřický 
Biskupský pivovar U sv. Štěpá-
na zde na mezinárodním pivním 
festivalu získal prestižní ocenění. 
Znovu tak obhájil zlatou medai-
li, spolu s ní si přivezl i medaili 
bronzovou.

„Nejprestižnější pivní festival 
v České republice, kterého se 
již pravidelně s našimi výrobky 
zúčastňujeme, opět přinesl 
zlaté ocenění naší jedenáctce 
Děkan. Také třináctka Polotmavý 
speciál byla vybrána mezi vyni-
kající, ocenění získala v podo-
bě bronzové plakety,“ sdělila 
Zdeňka Kirbsová z Biskupského 
pivovaru U sv. Štěpána a dodala: 
„Účastníme se této soutěže již 
třetím rokem, pokaždé si odná-
šíme cenné trofeje.“

Letošního ročníku se účastni-
lo 271 pivovarů z 24 zemí.  

Do 35 pivovarnických katego-
rií bylo přihlášeno 1409 vzor-
ků. Pivo z Litoměřic uspělo 
konkrétně v kategoriích Svět-
lý ležák z minipivovaru, kde 

bodoval Děkan 11%, a Silné 
polotmavé pivo z minipivovaru, 
kde se umístil Polotmavý spe-
ciál 13%.

Anna Hrochová

Biskupská jedenáctka Děkan znovu triumfovala na mezinárodní soutěži
v Českých Budějovicích.  Foto: Anna Hrochová

KINO MÁJ

Měsíční programy 
nahradily 14 denní

Kino Máj, stejně jako velká 
část kin v Česku, přestalo při-
pravovat měsíční programy. 
Již půl roku je nabídka filmů 
sestavována pouze na čtrnáct 
dnů. „Změna přinesla variabi-
litu při tvorbě programu. Kino 
dokáže reagovat s minimální 
prodlevou na poptávku diváka, 
a zároveň nedochází ke zby-
tečným reprízám u titulů, které 
v návštěvnosti propadly. Další 
výhodou je snížený počet změn 
v již hotovém programu,“ vy-
světlil Michal Špadrna, vedoucí 
litoměřického kina Máj.

Jelikož se fi lmy uvádějí  
v okamžiku celorepublikové pre-
miéry, dochází v této nejisté 
době často k odložení promítání. 
„Informace o těchto změnách se 
aktualizují zhruba tři týdny před 
premiérou. Díky 14 dennímu 
intervalu tak přicházíme vždy  
s aktuálním programem a víme, 
s kterým titulem nepočítat,“ do-
plnil Michal Špadrna. /tuc/

NÁRODNÍ ŠAMPION  

Šimon Chovaneček připravil Svačinu roku
Žák třetího ročníku oboru Kuchař - číšník Šimon 
Chovaneček se pod vedením učitele odborných 
předmětů Ladislava Pertla probojoval až do Ná-
rodního finále 8. ročníku soutěže Rio Mare Svačina 
roku. 

Finále se konalo 11. listopadu v Národním ze-
mědělském muzeu v Praze, zúčastnilo se ho 12 
soutěžících z celé republiky a Šimon se umístil na  
1. místě. Svým vítězstvím pro školu získal nádobí 
Tefal v hodnotě 50 000 Kč a sám si odnesl výrobky 
Rio Mare a nádobí Tefal v hodnotě 20 000 Kč.

Národnímu finále samozřejmě předcházelo semifi-
nále a základní kolo. Vstupenkou do základního kola 
bylo zaslání originálního receptu a fotografie svačiny, 
ve které byl hlavní surovinou tuňákový steak Rio Mare. 
Ze 150 přihlášených žáků do semifinále postoupilo 
50 účastníků, kteří se koncem října utkali v nomi-
načních kolech v Praze a v Brně o postup do finále. 
Do semifinálové padesátky z naší školy postoupili 
dva žáci, Martin Tejmer bohužel kvůli zranění musel 
ze soutěže odstoupit.

Šimon si připravil „Mexický crunchwrap se 
salátkem Pico de gallo“, který netradičně servíroval  
ve slupce z avokáda. Svůj recept musel předvést  
ve finále před odbornou porotou a ostatními soutě-
žícími na pódiu. Soutěží provázela herečka Markéta 
Hrubešová, v odborné porotě zasedli Martin Staněk, 
Richard Fuchs, Jiří Roith a garant soutěže Zdeněk 
Křížek. V druhé porotě byli zástupci firem Rio Mare, 

Tefal a influencer Luboš Kulíšek a Lea Siekel (Skálová), 
účastnice soutěže MasteChef 2019. 

Ladislav Pertl, učitel odborného výcviku

Šimon Chovaneček s vítězným mexickým crunch- 
wrapem. Foto: archiv

SLUŽBA OBČANŮM

Mobilní rozhlas: přes 4000 lidí
Služby Mobilního rozhlasu vyu-
žívá v Litoměřicích již více než 
čtyři tisíce občanů.

Tato hranice byla v listopadu 
pokořena Marcelou Jančíkovou, 
která jako zaregistrovaný od-

běratel číslo 4000 dostala  
na informačním centru dárek,  
a to knihu Dějiny města Lito-
měřice a tričko s motivy města. 
Pokud tuto bezplatnou službu 
ještě nevyužíváte, zaregistrujte 
se na https://litomerice.mobilni-
rozhlas.cz/ /tuc/
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pá 3.12. | 16.00
Vánoční čtení s Knihovnou Kar-
la Hynka Máchy | čtení 
Nalaďte se na adventní atmosfé-
ru. Proběhne v rámci adventních 
trhů. Mírové náměstí | zdarma

pá 3.12. | 19.00
Kapela Kelt | koncert 
Pojďte se s námi zaposlouchat 
do podmanivých tónů keltské 
hudby – kouzelných melodií kelt-
ských balad, ale také svižného 
rytmu pijáckých songů. Přene-
sme se alespoň na chvíli do 
mystického Irska a Skotska –  
tajuplných zemí keltského světa 
a dávných Keltů, se kterým i my 
máme mnoho společného.
Soukromá střední odborná ško-
la (1. KŠPA), Máchovy schody 
13/4, 2. poschodí. Vstupné je 
50 Kč

út 7.  12. | 17.00
Reflexe a resistence | Jan Velek 
| beseda
Proč rčení „Jak se do lesa volá, 
tak se z lesa ozývá“ funguje? 
O mechanice zrcadlení. O tom, 
jak si do života přitahujeme udá-
losti a lidi, i když je nechceme. 
Jak přestat brát věci osobně. 
Jak využít reflexní povahu naší 
reality k inspiraci, expanzi a vy-
tváření toho, po čem toužíme. 
Galerie knihovny | vstupné je 
50 Kč

út 14. 12. | 18.00
Vánoční literárně hudební večer
Zveme vás na vánoční literárně 
hudební večer v knihovně, kde 
zazní skvělé verše Jaroslavy Her-
cíkové, ukázky z nového románu 
Evy Dolejšové spojené s jeho 
křestem, kytara a zpěv úžasné 
zpěvačky Moniky Sonk. 
Čtení, hudba, povídání, autogra-
miáda autorek, malé občer-
stvení, přátelská a vánoční at-
mosféra v knihovně vám navodí 
tu správnou vánoční náladu. Tě-
šíme se na vás! Galerie knihovny 
| vstupné 50 Kč

st 15. 12. | 16.00 
Setkání Klubu celiakie | beseda
Setkání osob zajímajících se o 
bezlepkovou dietu. Pro děti bude 
připravena Mikulášská nadílka. 
Diskuzi povede Mgr. Vladimíra 
Hovorková. Galerie knihovny | 
zdarma

út 21. 12. | 16.00
Vánoční čtení s Knihovnou Kar-
la Hynka Máchy | čtení
Nalaďte se na adventní atmosfé-
ru. Proběhne v rámci adventních 
trhů. Mírové náměstí | zdarma 

Knihovna 
Karla Hynka Máchy

VHODNÝ DÁREK

Mýdla z Litoměřic potěší hned několikrát

Litoměřické infocentrum zařadi-
lo do sortimentu upomínkových 
předmětů voňavá mýdla s logem 
města vyrobená v sociálně te-
rapeutických dílnách Naděje. 

Radost z tohoto dárku umí u srd-
ce zahřát hned několikrát. Výtě-
žek z prodeje totiž putuje přímo 
na podporu aktivit klientů, kteří 
mýdla vyrobili.

„Kompletní výroba mýdel  
i jejich samotné balení, to vše 
připravuje skupina našich klien-
tů. Pravidelně k nám přicházejí 

získávat a upevňovat pracovní 
návyky, které je naplňují,“ prozra-
dila vedoucí sociálně terapeutické 
dílny Naděje Kateřina Drbohlavová 
a dodala, že práce v dílně má pro 
klienty význam nejen v podobě 
činnosti samotné, ale i jejího pro-
cesu, kdy se učí umět spolupra-
covat, být trpěliví či nebát se říct 
si o radu. Vidí také hodnotu své 
práce „Za odvedenou činnost naši 
klienti dostávají tzv. Nadějáčky, 
které mohou ušetřit a pořídit si 
za ně nějakou drobnost v podobě 
výrobků z dílny. I získané peníze 

z jejich výrobků se jim vrací zpět 
formou různých exkurzí, výletů či 
společných aktivit, které tak mů-
žeme pořádat i víckrát do roka,“ 
upřesnil Richard Brejša, asistent 
ředitelky litoměřické Naděje.

V prostorách Naděje vzni-
kají kromě mýdel pro litomě-
řické „íčko“ i jiné rukodělné vý-
robky. Košíky, koberce, bižuterie  
a mnoho dalších. Zakázka mýdel 
s logem města svým rozsahem 
patří mezi ty větší a klienti nad ní 
stráví přibližně tři měsíce práce.

Anna Hrochová

Mýdla s logem města se vyrábějí v sociálně terapeutických dílnách Naděje v Litoměřicích. Foto: Anna Hrochová

DOBROČINNÁ AKCE

Benefiční aukce přinesla Diakonii 
krásných 1 114 000 korun
Dne 4. listopadu se v hradu  ko-
nal tradiční společenský večer 
s aukcí. Večerem provázela zná-
má herečka a zpěvačka Chantal 
Poullain, která celé akci dodala 
i tentokráte jedinečnou a sr-
dečnou atmosféru. 

Spolu s dražícími vytvořili ra-
dostný sehraný tým s touhou 
podpořit potřebnou věc. Když  
v závěru dražby chybělo 60 tisíc 
do milionu, začaly se spontánně 
zvedat ruce s čísly a příhozy 
pokračovaly. Aukce v prodloužení 
tak milion nečekaně překonala. 

Celý večer provázelo několik 
novinek: řešení prostoru, raut  
v průběhu celého večera, online 
přenos nebo zprostředkované 
dražení pro dárce, kteří se z růz-
ných důvodů nemohli zúčastnit 
osobně. 

Nejúspěšnější letošní ex-
ponát je obraz ak. mal. Emi-
la Cimbury, který se vydražil  
za 120 tisíc korun. Skokanem 
aukce se stalo renovované křes-
lo Thonet z nábytkové dílny Dia-
konie. Nový majitel jej ocenil na 
45 000 Kč.

O pohoštění hostů se po-
starala restaurace Klobouk,  
o nápoje zase Čajovna Hóra  
a kavárna Fér Kafe. Výtěžek 
benefice podpoří spolufinan-
cování rekonstrukce objektu 
pro nové Chráněné bydlení  
v Kamýcké ulici. Rekonstrukce 
začala v květnu 2021, noví kli-
enti se nastěhují v lednu 2023. 

Velkou část finančních prostřed-
ků získala Diakonie z evropských 
fondů, zbytek - cca 6 milionů - si 
musí obstarat sama. 

Akci podpořily město a Aso-
ciace poskytovatelů sociálních 
služeb. Děkujeme všem.

Vladimíra Tomášová,
Diakonie

Večerem provázela a benefiční dražbu vedla již poněkolikáté herečka 
a zpěvačka Chantal Poullain. Foto: archiv Diakonie
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KŘEST KNIHY

Středisko Sever
vydalo novou knihu

Regionální učebnice s ekologickou 
tematikou „Litoměřicko: otevřená 
učebnice“ byla slavnostně pokřtě-
na v rámci 19. ročníku krajské 
konference KAPRADÍ, která se 
konala na začátku listopadu  
na Základní škole Na Valech v Li-
toměřicích.

Autorem knihy je ředitel Stře-
diska ekologické výchovy Sever v 
Litoměřicích Jan Kotěra se svým 
kolektivem. „Výukové programy 
pro školy a školky probíhaly v mi-
nulosti hlavně v našich učebnách. 
To se snažíme měnit a vyrážíme 
víc do přírody. Ve vybraných loka-
litách na Litoměřicku nalézáme 
zajímavá místa a spojujeme je  
s tématy, která s nimi souvisí.  
O nich pak učíme přímo na daném 
místě. Prošli jsme jich mnoho.  
Na každé máme zpracovanou me-
todiku s cílem žáky pobavit a nau-
čit. Tyto poznatky nás dovedly až 
k sepsání regionální učebnice,“ vy-
jmenoval Jan Kotěra. „K dostání je 
u nás ve středisku v Masarykově 
ulici i v knihkupectvích,“ upřesnil 
Jan Kotěra. /tuc/

JUBILEUM 

Nejstarší obyvatelkou města
je stoletá paní Marie
Po loňském úmrtí 104leté 
Vlasty Šumové je nejstarší 
obyvatelkou Litoměřic Marie 
Jirsová. Ta 28. října, v den 103. 
výročí založení Československa, 
oslavila 100. narozeniny. 

Poblahopřát a předat dary jí 
do domu v Halasově ulici, kde 
žije, přišli místostarosta Karel 
Krejza s vedoucí sociálního od-
boru městského úřadu Renátou 
Jurkovou a pracovnicí Okresní 
správy sociálního zabezpečení  
v  L i t o m ě ř i c í c h  J a n o u 
Venhodovou.

Marie Jirsová vyrostla na vsi 
na Vysočině. Ve vzpomínkách 
na dětství jí utkvěly velké zimní 
přívaly sněhu. „Do školy jsme 
každý den chodili čtyři kilomet-
ry a často nám museli prorážet 
tunel, abychom se tam vůbec 
dostali. Tolik sněhu u nás bývalo. 
Také si vzpomínám, že když jsme 
sáňkovali, chodili jsme na vrchol 
kopce i půl hodiny,“ vyprávěla 
oslavenkyně, která v Litomě-
řicích dlouhá léta připravovala 
přes 700 obědů denně v kuchy-
ni jídelny ve dvoře v ulici Velká 
Dominikánská, které se lidově 
říkalo „Statek“.

Paní Jirsová je velice vitální. 
Celý život nepila alkohol ani 

nekouřila, což je její recept na 
dlouhověkost. Dny začíná modlit-
bou. „Jsem věřící, takže nemohu 
jinak. Poté se nasnídám a čtu 
denní tisk. Odpoledne se pak ráda 
věnuji luštění osmisměrek,“ řekla 
Marie Jirsová. V posledních letech 
ji bohužel trápí sluch a nedávno 
přišla o nohu. Proto je upoutána 
na invalidní vozík. Do města se 
už nevydává. „Asi bych zablou-
dila, hodně se toho změnilo. Ale 
na výbor bych trefila,“ vtipkovala 

seniorka, o níž se stará dcera.
Nejstarší obyvatelka Lito-

měřic vyprávěla gratulantům  
z města téměř hodinu. „Paní Jir-
sová, přejeme vám hodně zdraví 
a těšíme se, že se potkáme zase 
za rok,“ rozloučil se místosta-
rosta Karel Krejza.

V Litoměřicích v současné 
době žije 22 851 obyvatel,  
z toho starších 70 let je 2 341, 
starších 80 let je 815 a starších 
90 je 136 obyvatel. /tuc/

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 Minis-
terstvem kultury do eviden-
ce periodického tisku pod 
evidenčním číslem MK ČR E 
17395.

Redakční rada: šéfredaktor 
zpravodaje Ing. Eva Břeňová 
(eva), Lukas Wünsch, To-
máš Sarnovský, Ing. Venuše 
Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, dis-
tribuce Česká pošta.

Příspěvky je možno zasílat na 
e-mail: zpravodaj@litomerice.
cz. Uzávěrka 15. dne měsí-
ce předcházejícího vydání. 
Redakční rada si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit a po 
stylistické stránce upravovat. 
Autoři nesou odpovědnost za 
obsah svého příspěvku.

Pogratulovat Marii Jirsové přišli za město Karel Krejza a Renáta Jurková, 
za Okresní správu sociálního zabezpečení v Litoměřicích Jana Venhodová.

Foto: Radim Tuček

NOVÍ ČTENÁŘI

Druháci byli slavnostně pasováni na čtenáře

Zvídavé pohledy, velká očekávání, nejistota.  
V očích druháčků jakoby se dalo číst. A právě 
četba je přivedla do Knihovny Karla Hynka Má-
chy, kde je slavnostním ceremoniálem pasoval 
na čtenáře samotný rytíř. 

„Pro malé žáčky je četba významným vstupem 
do veřejného života. Chceme jejich zájem o knihy 
dále různým způsoby podporovat,“ vysvětlila nová 

ředitelka knihovny Martina Vondráková.
Žáci druhých tříd dostali od knihovny „pasovací 

listinu“, která je uvedla do „řádu čtenářského“. 
K této pozornosti získali také čtenářský průkaz 
na rok zdarma. Již tradiční ceremoniál završilo 
pokleknutí malých žáků a pasování mečem. Po-
děkováním patřilo také paním učitelkám, které 
u dětí zájem o knihy podněcují. Za svou práci 
dostaly květinu. /ahr/

Slavnostní pasování žáků druhých tříd na čtenáře v Knihovně K. H. Máchy. Foto: Anna Hrochová
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VÝZVA

Pěstounů ubývá, kraj hledá rodiny
V ČR stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou 
žít ve své biologické rodině, a které se i díky 
malému množství aktivních pěstounů v tom 
nejzranitelnějším věku, kdy potřebují individuální 
láskyplnou péči blízké osoby, ocitají v zařízeních 
ústavní péče. Cílem Ústeckého kraje i města 
Litoměřice je počet takto umístěných dětí co 
nejvíce snižovat. 

Tomu by měla pomoci chystaná novela zákona  
o sociálně-právní ochraně dětí, díky které má být 
od 1. 1. 2022 značně omezena možnost umísťování 
dětí do 3 let věku do ústavních zařízení. 

„Potřeba pěstounské péče tak výrazně získá na 
významu. Počet podaných žádostí o dlouhodobou 
ale i o přechodnou pěstounskou péči je však kaž-
doročně velmi nízký,“ upozornil za odbor sociálních 
věcí Ústeckého kraje Karel Giampaoli. 

V Ústeckém kraji se v roce 2020 u dlouhodo-
bé pěstounské péče jednalo pouze o 12 žádostí,  
z nich přibylo 9 pěstounů na Litoměřicku, tři však 
zároveň ubyli. Letos bylo v celém našem kraji do-
sud podáno 10 žádostí. „Za rok 2020 evidoval 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městské-
ho úřadu Litoměřice pro spádovou oblast obce  

s rozšířenou působností (ORP) Litoměřice celkem 
71 pěstounů, kteří mají alespoň jedno dítě svě-
řeno do dlouhodobé náhradní rodinné péče. Pro 
srovnání, v roce 2016 to bylo 84 pěstounů,  
69 pěstounů v roce 2017, 61 v roce 2018, pro rok 
2019 evidoval odbor 75 pěstounů,“ sdělila vedoucí 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského 
úřadu v Litoměřicích Renata Gazsi.

V případě přechodné pěstounské péče je situa-
ce ještě svízelnější. V roce 2020 bylo v Ústeckém 
kraji podáno pouhých 7 žádostí, letos teprve  
5. Počet dětí nahlášených do evidence náhradní 
rodinné péče se přitom v kraji každoročně pohybuje 
okolo 200, pro drtivou většinu z těchto dětí hledá 
krajský úřad dlouhodobou pěstounskou péči. 

Město Litoměřice péči pěstounů podporuje. 
„Uvědomujeme si potřebu této náhradní rodinné 
péče i její specifika. Proto několikrát do roka pořá-
dáme setkání pěstounských rodin a víkendové po-
byty s různými sportovními aktivitami, workshopy 
či exkurzemi. Přestože se snažíme dělat maximum, 
počet pěstounských rodin je stále nedostačující,“ 
dodala Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví litoměřického městského úřa-
du. /ahr/

VYSVĚTLUJEME

Pěstounská péče 
Pěstounská péče je jednou z fo-
rem náhradní rodinné péče. Do 
ní jsou soudem svěřovány děti, 
které nemohou z různých důvodů 
vyrůstat v biologické rodině. 

Pěstoun dítě vychovává jako  
v běžných rodinách. Není však zá-
konným zástupcem dítěte, nemá 
rodičovskou odpovědnost, práva a 
povinnosti rodičů vykonává pouze 
přiměřeně a nemá ani vyživovací 
povinnost vůči svěřenému dítěti. V 
ČR je pěstounská péče realizována 
dvěma formami. Jako dlouhodobá 
pěstounská péče a pěstounská 
péče na přechodnou dobu (tzv. 
profesionální pěstounská péče).

Pěstounem se může stát kaž-
dý, kdo má dost sil, chce pomoci 
potřebnému dítěti a je ochoten 
projít odborným posouzením kraj-
ského úřadu, který rozhoduje o 
zařazení do evidence. Pokud pře-
mýšlíte o pomoci, více informací 
získáte na tel. č. 475 657 976, 
Markéta Davidová.  /red/

SRDCAŘ ROKU A DOBROVOLNÍCI

Kapustnice přinesla další vítězství

Jozef Pásztor a manželé Kaiserovi z Kru-
šovické pivnice získali ocenění „Srdcař Li-
toměřic roku 2021“. Stávají se tak patrony 
roku 2022.

 Ve čtvrtém ročníku ankety vyhlášené městem 
s cílem vyzdvihnout nezištné aktivity vyvíjené 
ve prospěch druhých získali celkem 116 hlasů 
z celkových 405 odeslaných. Skleněnou cenu 
ve tvaru srdce pocházející z dílny litoměřické-
ho skláře Jana Huňáta převzali 24. listopadu  
v rámci slavnostního večera v hradu.

Jozef Pásztor již několik let připravuje  
ve spolupráci s Krušovickou pivnicí guláš  
a pravou slovenskou kapustnici. Za oba pokrmy 
v sobotu 13. listopadu v Krušovické pivnici 
během několika hodin vybral 42 tisíc korun, 
které následně předal nemocnici. 

Skleněné srdce a poděkování od starosty 
Ladislava Chlupáče a místostarosty Lukase 
Wünsche si odnesli i další obdivuhodní lidé. 
Byli mezi nimi Kateřina Tenglerová za Nadační 
fond Delfín – šance dětem, který pomáhá 
znevýhodněným dětem zapojit se do sportu 

a volnočasových aktivit. Firma Elektromontá-
že Valný s.r.o. byla oceněna za dlouhodobou 
podporu litoměřického střediska Diakonie ČCE, 
Libor Uhlík za podporu Hospice sv. Štěpána, 
Roman Munčinský za organizaci benefiční-
ho divadelního festivalu podporujícího děti  
v náhradní rodinné péči, manželé Laušmanovi 
z Farmy Držovice za dlouhodobou podporu 
jednotlivců i organizací v Litoměřicích a okolí.

„Nominací na Srdcaře bylo víc, ale jen těch-
to šest odpovídalo zadaným kritériím,“ sdělila 
Irena Vodičková, koordinátorka ankety, jejíž za-
kládající patronkou je majitelka jazykové školy 
Reston Diana Cepníková. 

Srdcařem se mohou stát podnikate-
lé či firmy, jež nezištně podporují a pomá-
hají litoměřickým obyvatelům nebo ne-
ziskovým organizacím. O vítězi rozhodují  
v hlasování probíhajícím prostřednictvím Mo-
bilního rozhlasu občané. 

Připomeňme, že patronem prvního ročníku 
byla Diana Cepníková, druhého Jana Plíhalová 
z Kávy s párou, třetího manželé Baudlerovi z 
Nadačního fondu BigMat a čtvrtého manželé 

Kaiserovi s Jozefem Pásztorem, kteří svůj pat-
ronát obhájili i pro rok 2022.

Zároveň s vyhlášením Srdcaře ocenilo  
v průběhu slavnostního večera město Litomě-
řice i zhruba sedm desítek dobrovolníků, kteří  
s nasazením a obětavostí pracují ve svém 
volném čase pro Hospic sv. Štěpána, Diako-
nii, Naději a další neziskové organizace, ale  
i jednotlivce. Eva Břeňová,

Radim Tuček 

Jozef Pásztor je patronem Srdcaře pro rok 2022. Oceněna byla práce zhruba sedmi desítek dobrovolníků. Ne všichni se mohli zúčastnit.

Šest srdcařů, jimž patří naše DĚKUJEME.
Fota: Karel Pech
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Dárek z Litoměřic 
pod stromečkem potěší

Zvonek
70 Kč 

Pláštěnka
30 Kč 

Konvička
280 Kč 

Dějiny Litoměřic
490 Kč 

Hrnek
150 Kč 

Kalendář
199 Kč 

Podsedák
160 Kč 

Zápisník 180 Kč
Tužka 20 Kč

Kšiltovka
180 Kč 

Nákrčník
99 Kč 

Mýdlo
38 Kč 

Tričko 240 Kč
Taška 99 Kč 

Dětské body
240 Kč 

www.litomerice.cz

Deštník
250 Kč 

Nabídka infocentra


