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Starosta Löwy říká,
kudy se bude ubírat
Ve svém prvním rozhovoru po ná-
stupu do funkce pro RZ zdůrazňuje, 
že za prioritní považuje řešit ener-
gie, oblast bydlení a dopravy. 
/více na str. 2/

Revitalizace Mostné
hory získává podobu
Město dokončilo ve spolupráci s od-
borníky na ochranu životního prostře-
dí studii revitalizace Mostné hory.  
Na náročný projekt žádá dotaci. 
/více na str. 11/

V hradu byli vyhlášeni
Srdcaři 2022
Michal Hanzl se stal Srdcařem  
Litoměřic 2022. V pátém ročníku 
ankety města získal nejvíce hlasů.   
Slavnostní večer se konal v hradu.
/více na str. 12/

Město neomezí 
vánoční výzdobu 
Vánoční trhy, stromeček i svítící 
dekorace. Město má zastropované 
ceny energií do konce roku, a ne-
musí omezovat vánoční výzdobu.
/více na str. 15/

PAMĚTNÍ MINCE 

Litoměřice mají
svůj otisk ve zlatě
Věž Kalich, stará radnice (dnes síd-
lo Oblastního muzea) i věž kostela 
Všech svatých. Tyto unikátní stavby 
jsou vyobrazeny na zlaté minci, kte-
rou v říjnu předal guvernér České 
národní banky Aleš Michl dosluhují-
címu starostovi Litoměřic Ladislavu 
Chlupáčovi.

Stalo se tak v konferenčním sále 
litoměřického hradu za účasti první 
dámy ČR Ivany Zemanové, hejtma-
na Jana Schillera, členů bankovní 
rady a desítek dalších významných 
hostů. Minci požehnal generální vi-
kář litoměřické diecéze, Monsignor 
Martin Davídek. O kulturní zpest-
ření významné události se zasloužil 
chlapecký pěvecký sbor Páni kluci 
pod vedením uměleckého vedoucího 
Václava Hanče. 

                      Více na straně 3

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Město má nové vedení 
Konferenčním sálem litoměřické-
ho hradu zněla 20. října hym-
na. Probíhalo zde totiž veřejné 
ustavující jednání městského za-
stupitelstva. Celkem 27 lidí, jež 
uspělo ve volbách, složilo slib 
zastupitele. 

Po dvaceti letech došlo k zásadní 
obměně vedení litoměřické radni-
ce. Dlouholetého starostu Ladi-
slava Chlupáče ve funkci vystří-
dal Radek Löwy, který tak opustil 
svou dosavadní funkci vedoucího 
správního odboru libochovického 
městského úřadu.

První místostarostkou byla 
zvolena zdravotní sestra Alena 
Rožcová, druhým místostarostou 
pracovník Okresního archivu  
v Litoměřicích Jiří Adámek a tře-

tím místostarostou Petr Panaš, 
který tak opustil libochovický 
městský úřad, kde dosud působil 
jako tajemník. 

Zatímco Jiří Adámek a Petr 
Panaš se stali uvolnění místosta-
rostové, Alena Rožcová je neu-
vo lněnou místostarostkou.  
„V nemocnici za mě nemají náhra-
du. Na poloviční úvazek zde proto 
zůstávám. Kolegové mi vyjádřili 
podporu a věřím, že společně vše 
zvládneme,“ odpověděla na dotaz 
jednoho ze zastupitelů.

Zároveň s tím byla zvolena 
devítičlenná rada města. Za ANO 
v ní kromě Radka Löwyho a Jiřího 
Adámka usednou ještě ekonom 
Marek Kocánek, grafik Tomáš 
Sarnovsky a Ondřej Štěrba.

                     Více na straně 3

MÉNĚ NEŽ 23 TISÍC

Litoměřičanů ubývá
Trend úbytku obyvatel, se kterým se 
potýká řada měst i obcí, pokračuje 
v posledních letech i v Litoměřicích. 
Zatímco k 31. 12. 2020 žilo ve městě 
23 302 občanů a 881 cizinců, o rok 
později to bylo už jen 22 877 občanů 
a 839 cizinců.

Mezi příčiny poklesu obyvatelstva 
patří nejen skutečnost, že se více 
lidí odstěhovalo, než přistěhovalo, ale 
oproti předchozím letům zaznamenali 
statistici také vyšší počet zemřelých 
a nižší počet narozených. Vyplývá to 
z údajů Demografické ročenky měst 
vydané Českým statistickým úřadem.
Do Litoměřic se v roce 2021 přistě-
hovalo 445 osob, což je nejméně za 
posledních deset let. Naopak počet 
lidí, kteří se z města odstěhovali, činil 
loni 643.

Další pokles obyvatel přinesla 
i vyšší úmrtnost, kdy v roce 2021 
zemřelo 320 lidí. Přičemž od roku 
2012 do roku 2020 nepřekročil 
počet zemřelých roční hranici 300. 
Mezi nejčastější konkrétní příčinu 
úmrtí v předešlém roce uvádějí sta-
tistici nemoci oběhové soustavy. 
Druhou nejčastější příčinou smrti 
byla nádorová onemocnění, třetí pak 
onemocnění covid-19. 

Zároveň se zvyšuje věkový průměr 
obyvatel města. Zatímco v roce 2012 
byl průměrný věk Litoměřičanů 41 let, 
v roce 2021 už to bylo 43,2. Počet 
lidí starších 65 let je pak každoročně 
vyšší. Dorovnat úbytek obyvatel 
nepomohl ani počet novorozeňat, 
kterých v roce 2021 bylo 230. Od 
roku 2012 do 2020 byl přitom roční 
průměr nově narozených 255.     /rz/



STAROSTA RADEK LÖWY

„Priority jsou energie, bydlení a doprava“
Dlouholeté zkušenosti z veřejné správy, znalost 
prostředí i velké části spolupracovníků. To jsou 
výhody, s nimiž nastoupil do funkce starosty Ing. 
Radek Löwy, který po zhruba měsíci ve funkci po-
skytl Radničnímu zpravodaji následující rozhovor. 

Byl pro vás volební výsledek překvapením?
„Celkové výsledky překvapením byly, protože 

jsme neočekávali, že hnutí Naše Litoměřice, nový 
hráč na místní scéně, posbírá tolik mandátů. Tento 
fakt je důkazem toho, že změna vlastníka nemocni-
ce byla v mysli Litoměřičanů i po dvou letech stále 
aktuální. Pozitivní výsledek pro Naše Litoměřice 
se odrazil v tom, že tradiční volební strana ODS 
spadla z 9 na 6 mandátů. O jeden mandát (ze 3 na 
dva) si pohoršili Severočeši, což jsem neočekával 
vzhledem k tomu, s jakou intenzitou se pustili do 
kampaně. Tradiční výsledek dosáhlo hnutí Více pro 
Litoměřice (KDU-ČSL, TOP, Strana zelených, Piráti), 
kde se částečně projevilo to, že dlouholetý člen 
Strany zelených Petr Panaš posílil Naše Litoměřice. 
Komunální strana Sport a zdraví se vždy pohybovala 
na úrovni dvou mandátů a nyní jen těsně nepřekro-
čila 5procentní hranici. U KSČM je vidět sestupný 
trend v počtu mandátů a nebylo překvapením, že 
se nedostala do zastupitelstva. Naopak proti letům 
minulým se vyšvihla SPD, kde jsem zisk 3 mandátů 
neočekával.“ 

Byly pro vás Naše Litoměřice jasným partne-
rem pro utvoření koalice? 

„Matematika byla poměrně jasná. V 27členném 
zastupitelstvu získalo ANO a Naše Litoměřice 
shodně po 7 mandátech, což je těsná většina.  
A řada bodů ve volebních programech byla totožná.“

 
První větší změnou ohlášenou na ustavujícím 

jednání zastupitelstva byl vznik majetkového vý-
boru a zřízení funkce politika pro bezpečnost ve 
městě. Co bude jejich náplní? 

„Majetkový výbor byl dosud komisí. Nově ne-
bude poradním orgánem rady města, ale zastupi-
telstva, do jehož kompetence spadá rozhodovat  
o prodejích, koupi, případně směně pozemků apod. 
Náplň práce zůstává stejná, negeneruje žádné další 
finanční nároky. Jde tedy o legislativní změnu.  

Co se týče politika pro bezpečnost, tak i když 
máme v Litoměřicích poměrně ustálenou bez-
pečnostní situaci, některá města jsou na tom vý-
razně hůře, přece jen vnímáme zhoršující se situaci, 
ať už se týká bezdomovectví, narkomanství apod. 
Je s tím spojen i pořádek u z tohoto pohledu proble-
matických míst, jako je Luna, Družba, Severka, ale  
i vlaková nádraží. A když říkám pořádek, není to jen 
o barech, restauracích a diskotékách, ale i oblast,  
o kterou se starají Technické služby města, tedy 
úklid ulic apod. Tento člověk by si měl zmapovat 
terén, navázat kontakty se všemi složkami, které 
se na bezpečnosti a pořádku ve městě podílejí, 
přenášet jejich názory na další organizace ve městě 
a naopak z městských organizací směrem k nim. 
Na mysli mám státní policii, dopravní inspektorát, 
vězeňskou službu, ochrannou službu drah apod. 
Zřízení této funkce nemá opět žádný dopad do fi-
nančního rozpočtu města – je bezplatná. Jmenován 
do ní byl Ing. Radim Studený, který dlouhodobě pra-
coval v bezpečnostních složkách a své zkušenosti 
bude moci využít.“

Jaké jsou společné priority? 
„Společné priority vycházejí z volebních progra-

mů, ale ty body byly hodně podobné u všech vo-
lebních uskupení. Za nejdůležitější považuji řešení 
energetické situace, řešení dopravy se speciálním 
zaměřením na parkování a bytovou problematiku.“ 

Pojďme tyto oblasti rozebrat postupně. V ob-
lasti energetiky bude město nadále podporovat 
geotermální aktivity a projekt vzniku komunitních 
solárních elektráren? 

„Ano, dá se to takto říct, ale musíme prověřit 
soulad s územním plánem města a se stavem fi-
nancí. Ne všechny pozemky, kde by se dalo něco 
řešit, jsou ve vlastnictví města, takže nás čekají 
jednání s majiteli.“ 

Jaké plány máte v oblasti bytové problema-
tiky? 

„Chceme se orientovat na družstevní výstav-
bu. Domluvené již máme konzultace v Brně, kde 
se stavěly stovky bytů. Chceme znát výhody  
a nevýhody, než se do obdobné výstavby například 
v kasárnách pustíme.“

 
Řada projektů se nachází ve fázi projektové 

nebo již stavební rozpracovanosti. Chystáte ně-
jakou změnu? Respektive kde chcete oproti před-
chozímu vedení změnit směr? 

„Ještě nejsme detailně seznámeni se vším, co je 
rozpracováno, ale předpokládáme, že budeme pokra-
čovat i v chystaných či rozjetých projektech, jako 
je rekonstrukce VUSS nebo stavba multifunkční 
haly u gymnázia. Jednáme i o případné výstavbě 
parkovacího domu Na Výsluní. V bývalých kasárnách 
Pod Radobýlem chceme vybudovat multifunkční 
hřiště  s umělým trávníkem, lehkoatletickým oválem 
a se zázemím. Právě probíhala jednání finančního 
výboru, připravujeme rozpočet na příští rok. Uvidí-
me, co se podaří.“

Například stěhování ZUŠ do objektu Vojenské 
ubytovací a stavební správy je vyčísleno na zhruba 
150 milionů korun. Město sice má velkou naději 
získat na realizaci projektu dotaci, ale pokud se tak 
nestane, podpoříte financování z rozpočtu města?

„Budeme se o tom bavit a hledat možné cesty. 
Je to obrovská částka, kterou je možno řešit úvěry. 
Ale nepředbíhejme.“

 

Plánujete nějakou změnu ve financování kul-
tury, sportu a dalších oblastí? 

„Na území města je hodně spolků, klubů, a to 
jak ve sportovní, tak v kulturní, ale i sociální oblasti. 
Rádi bychom navýšili objem financí poskytovaných 
prostřednictvím dotačních programů. Například 
na participativní rozpočet chceme uvolnit místo 
dosavadních 200 tisíc korun jeden milion.“

Co se týče sportu, jaké změny plánujete zde?
„Tou hlavní by mělo být oddělení sportovců  

a sportovišť, protože řadu sportovních zařízení ne-
vlastní město, ale některé oddíly. Ty bychom s jejich 
souhlasem rádi převedli do správy města například 
formou dlouhodobé zápůjčky, abychom jim finančně 
ulevili a mohli se věnovat pouze sportu. Na návrhu 
řešení již pracuje odborná komise.“ 

Litoměřice jsou na tom finančně dobře. Na 
účtu mají více než 300 milionů korun. Jaký směr 
budete preferovat? Více investovat do rozvoje 
města nebo raději šetřit na tzv. horší časy?  

„Tato otázka vzbuzuje hodně vášní. Někteří 
lidé chtějí mít ušetřeno na horší časy, někteří to 
rychle obrátí, aby se něco vydělalo. Město ale ne-
vydělává, většinou jde o službu občanům. Měl by 
se proto najít rozumný kompromis. Protože jestli 
letos něco postavím za 100 milionů korun, příští 
rok to bude již za 150 milionů. Neúměrně rostou 
ceny energií, stavebních materiálů a finance jako 
takové ztrácí na hodnotě. V každém případě si 
město musí zachovat záchranný polštář tak, aby 
bylo schopno plnit své závazky i v době nepříz-
nivé finanční situace.“  

                      Děkuji za rozhovor 
Eva Břeňová  

Novým starostou Litoměřic se stal Ing. Radek Löwy.                                          Foto: Eva Břeňová

Ing. Radek Löwy
- Absolvent Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Pardubicích, obor ekonomika  
a řízení chemického průmyslu
- Ženatý, 3 děti
- V letech 1993 – 2001 působil jako vedou-
cí Správního odboru MěÚ v Litoměřicích, 
poté až do roku 2009 jako jeho tajemník
- Do funkce starosty přichází z pozice ved. 
správního odboru MěÚ v Libochovicích 
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KOMUNÁLNÍ VOLBY  

Město Litoměřice má nové vedení 
Dokončení ze strany 1

 Za Naše Litoměřice se radní-
mi kromě místostarostů Rožcové  
a Panaše stali i podnikatel Zdeněk 
Hofman a tenisový trenér a učitel na 
základní škole Pavel Koňařík.

Sedmičlenný finanční výbor po-
vede jako neuvolněný předseda Ma-
rek Kocánek (ANO). Kontrolní výbor 
zůstává stejně jako v minulosti opo-
zici a povede jej taktéž neuvolněný 
Jan Fišera (ODS). Oproti minulosti 
budou místo dvou výborů pracu-
jících jako poradní orgán zastupi-
telstva výbory tři. Nově přibude 
majetkový výbor, zahrnující i agen-
du likvidační, který dosud fungoval 
jako komise při radě města. Cha-
rakter jeho práce se ale nezmění. 
Podle místostarosty Petra Panaše 
jde pouze o formální změnu lépe 
vyhovující potřebám. Neuvolněným 
předsedou byl zvolen Radim Stu-
dený (Naše Litoměřice).

Právě Radim Studený byl zá-
roveň zvolen také politikem pro 
bezpečnost a pořádek ve městě. 
Josef Douša (ANO) byl jmenován 
zástupcem města v Národní síti 
Zdravých měst, kde střídá dlouho-
letého zastupitele a politika pro 
Zdravé město Petra Hermanna. Fi-
lip Hrbek (ODS) zůstává politikem 
pro územní plán a zároveň bude zá-
stupcem ve Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. Radní 
Tomáš Sarnovsky má hájit zájmy 
města v Energy Cities. 

Ustavující jednání zastupitel-
stva označil starosta Löwy za pří-
jemné a konstruktivní. Bývalému 
starostovi Chlupáčovi poděkoval 
za odvedenou práci. Ve své řeči 
konstatoval, že za dvacet let 
pozvedl město k nebývalé krá-
se. „Nasadil laťku hodně vysoko  
a bude mi velkou ctí navázat na 
jeho práci,“ uvedl starosta.

Eva Břeňová

Radní města: 
Radek Löwy, Alena Rožcová, 
Jiří Adámek, Petr Panaš, Ondřej 
Štěrba, Marek Kocánek, Tomáš 
Sarnovsky, Zdeněk Hofman  
a Pavel Koňařík 

Finanční výbor:
Marek Kocánek (předseda), 
členové Lukáš Korbel, Vladislav 
Liška, Alena Janošíková, Milan 
Novotný, Jiří Landa a Jan Dostal 

Kontrolní výbor:
Jan Fišera (předseda), členové 
Josef Douša, Jaroslav Marek, 
Zdeněk Hofman, Josef Čech, 
František Černý a Jan Fibich 

Majetkový výbor  
(včetně agendy likvidační):
Radim Studený (předseda), 
členové Ondřej Štěrba, Petra 
Zichová, Roman  Kozák, Dominik 
Hanko, Zdeněk Černý a Josef 
Kalina 

REZIGNACE

L. Chlupáč se vzdal 
postu zastupitele
Ladislav Chlupáč se vzdal postu li-
toměřického zastupitele. Rezignaci 
předal starostovi Radku Löwymu. 

Politik, který po 20 letech v čele 
města odešel s ODS po výsledku 
komunálních voleb do opozice, tak 
podle svých slov učinil po zralé 
úvaze. „V příštích komunálních vol-
bách už nebudu kandidovat. Pře-
dávám tímto žezlo svým mladším 
kolegům, nechť sbírají zkušenosti,“ 
odůvodnil své rozhodnutí. „Věřím, že 
voliči, kteří mi dali v komunálních 
volbách hlas, můj krok pochopí. Jak 
jsem již několikrát zdůraznil, pro Li-
toměřice budu intenzivně pracovat 
i nadále, a to jako senátor,“ dodal 
Ladislav Chlupáč.

Uvolněnou pozici zastupitele 
získá 38letý ekonom Lukáš Korbel 
(ODS), který se již zapojil do práce 
finančního výboru. Slavnostní slib 
složí na prosincovém jednání zastu-
pitelstva.    /eva/

VZÁCNOST 

Litoměřice mají otisk ve zlatě
Dokončení ze strany 1

Jde o minci z desetidílného cyklu Městské 
památkové rezervace (MPR). „Postupně na nich 
představujeme deset měst, unikátních pro svůj 
historický význam a koncentrované kulturní 
dědictví. Litoměřice byly v minulosti vzkvétají-
cím regionálním centrem, jehož historické jádro  
s řadou architektonických skvostů se dochovalo 
dodnes. Od nynějška už mají i svůj otisk ve 
zlatě,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Litoměřice patří mezi renesančně-barokní 
města, která vznikla na původním gotickém 
základu ze 13. století. Historické prvky jsou 
ztvárněny na obou stranách zlaté mince, kterou 
pro ČNB navrhla medailérka Lenka Nebeská. Za 
město na správnost vyobrazení dohlížel historik 
Filip Hrbek. Na lícní straně jsou částečné fasády 
a štíty barokních a klasicistních domů. Koláž 

těch nejvýznamnějších architektonických pamá-
tek MPR je na rubové straně mince. Zobrazuje 
zleva barokní dům na adrese Mírové náměstí 
21/13, gotickou městskou věž u kostela Všech 
svatých, renesanční dům Pod Bání (nazývaný 
též dům Kalich nebo dům U Kalicha) s věží ve 
tvaru číše na víno, renesanční budovu staré 
radnice a klasicistně upravený dům na adrese 
Mírové náměstí 19/11.

Nominální hodnota mince 5 tisíc korun není 
totožná s prodejní cenou. Ta je výrazně vyš-
ší a zohledňuje mimo jiné aktuální cenu zlata  
a náklady spojené s výrobou. Minci lze zakoupit 
u vybraných smluvních partnerů ČNB.

„Pro Litoměřice je to velká čest. Upřímně 
jsem rád, že minci přebíráme právě v hradu. Jde 
totiž o objekt zdevastovaný za minulého režimu, 
který jsme před několika lety citlivě ve spolupráci  
s památkáři rekonstruovali. Dnes je významnou  

a reprezentativní součástí městské památ-
kové rezervace,“ uvedl Ladislav Chlupáč. Jak 
dodal, právě vydaná zlatá mince patří jak našim 
předkům, kteří v Litoměřicích postavili celou 
řadu unikátních objektů, tak současné gene-
raci, jež o ně s úctou pečuje, ale i generacím 
budoucím.

Hejtman Jan Schiller ve svém projevu označil 
Litoměřice za nejkrásnější město Ústeckého 
kraje. „Zachovat historické jádro v takové míře, 
jako se to podařilo tomuto vedení města, je 
velice výjimečné,“ ocenil hejtman dvacetiletou 
práci Ladislava Chlupáče ve vedení města, které 
o památky pečovalo pod jeho vedením syste-
maticky a dlouhodobě.

Jen před několika měsíci byla dokon-
čena rekonstrukce vyhlídkové věže Kalich  
a věže kostela Všech svatých. V plném proudu 
pak je stavebně náročná rekonstrukce objektu 
bývalé radnice, dnes sídla Oblastního muzea 
Litoměřice.

V pořadí pátou zlatou minci z cyklu MPR vydá 
ČNB v květnu 2023. Představí město Kromě-
říž.                                         Eva Břeňová

DATOVÉ SCHRÁNKY 

Podnikatelé ruší živnosti, často zbytečně
Litoměřický živnostenský úřad eviduje v po-
sledních týdnech značný nárůst žádostí o zrušení 
živnostenských oprávnění. Podle vedoucí Marcely 
Škrancové za tím stojí zřízení datových schránek 
osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).

Tato zákonná povinnost bude od začátku roku platit 
i pro nepodnikající právnické osoby, například spolky, 
nadace nebo společenství vlastníků jednotek. 

„Není třeba se datové schránky obávat. Nejenže 
zjednoduší komunikaci s úřady, bankami nebo po-
jišťovnami, ale ověřenou identitou navíc umožní 
komunikovat odkudkoli. Uživatelům ušetří nejen čas 

strávený vyzvedáváním doporučených dopisů, ale 
také peníze za jejich odesílání,“ vyjmenovala některé 
výhody datové schránky Marcela Škrancová a do-
plnila, že práce s datovou schránkou není nikterak 
složitá a podobá se běžné e-mailové schránce. 

Datová schránka bude všem zřízena automa-
ticky na začátku roku 2023. Právnickým osobám  
a živnostníkům budou během ledna až března do-
pisem rozeslány přístupové údaje. Datové schránky 
budou následně automatizovaně zpřístupňovány 
i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje 
a nikdy se nepřihlásí.

Každý si však datovou schránku může založit 

už s předstihem sám. O její zřízení lze požádat  
i osobně prostřednictvím pracoviště Czech Point 
nebo online prostřednictvím stránky www.moje-
datovaschranka.cz Podrobné informace, odpovědi 
na nejčastěji kladené otázky i návod na její zřízení 
naleznete na www.chcidatovku.gov.cz. Využít lze 
také linku 954 200 200 nebo poradenství na  
e-mailu: datovkynove@mvcr.cz 

Datové schránky jsou zabezpečený, státem ga-
rantovaný systém úřední elektronické komunika-
ce se státem. Mění způsob doručování (přijímání  
a podávání) úředních dokumentů.

Michaela Rozsypalová 
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Nově zvolení zastupitelé: 2022 - 2026

Ing. Radek Löwy, 61 let (ANO 2011)
Více v rozhovoru na straně 2

Alena Rožcová, 63 let
(Naše Litoměřice)

SŠ, všeobecná 
sestra se specia-
lizací na manage-
ment a řízení ve 
zd ravo tn i c tv í .  
„V nemocnici pracu-
ji na pozici vedoucí 
sestry domácí oše-

třovatelské péče. V oblasti soc. poli-
tiky budu prosazovat vytváření pod-
mínek pro rozvoj kvalitních sociálních 
služeb a zdravotnictví a pečovat  
o uspokojování potřeb občanů města. 
Jsme v období, kdy bude mnoho lidí 
zasaženo existenční nouzí a my se 
musíme připravit na cílenou a rych-
lou pomoc. Dalším úkolem ve vedení 
města je podpora sportu a sportovní 
infrastruktury ve správě Městských 
sportovních zařízení.

Mým cílem je transparentně 
informovat a komunikovat s občany 
o záměrech a projektech, jak, kdy  
a za kolik budou městem realizovány.“

Mgr. Jiří Adámek, 38 let
(ANO 2011)

Vzdělání magisterské 
(KHR, specializace ar-
chivnictví na UJEP), 
archivář.  

„Jsem ženatý, 
mám tři úžasné děti, 
dvě holky a kluka, 

kterým se snažím věnovat veškerý 
svůj volný čas. Rodina je pro mě vším. 
Ve volném čase se rád věnuji rodině, 
historii, sportu a četbě. Mám rád naše 
město a příští čtyři roky se budu po-
dílet na jeho rozvoji tak, aby se stalo 
ještě lepším místem pro život. Chci za 
sebou zanechat kus dobře odvedené 
práce ve prospěch nás, občanů. V du-
chu mého oblíbeného hesla: „Když 
něco děláš, dělej to pořádně, nebo 
to nedělej vůbec.“

Mgr. Petr Panaš, 53 let
(Naše Litoměřice)

Vzdělání právní se 
zaměřením na ve-
řejnou správu, před 
nástupem na pozici 
místostarosty pra-
coval jako tajemník 
MěÚ Libochovice. 

„Nabídnout chci zkušenost z ve-
řejné správy a politiky. Dvě volební 

období jsem působil jako opoziční 
zastupitel. Ale náš úřad znám i z té 
vnitřní stránky. Od roku 2003 jsem 
zde pracoval jako právník, vedoucí 
odboru a nakonec i jako tajemník. 
Co bych rád v Litoměřicích změnil? 
Rád bych se jako první zaměřil na 
sídliště. Zasloužila by si více zeleně  
a méně betonových ploch, které dnes 
už nemají využití a pouze hyzdí ve-
řejný prostor.“

MUDr. Ondřej Štěrba, 51 let
(ANO 2011)

Lékař, ambulantní 
specialista v gastro-
enterologii, předse-
da představenstva 
Krajské zdravotní, 
a.s., nohejbalový 
rozhodčí. 

„Mým cílem je zajistit stabilní 
a dostupné zdravotní služby pro 
všechny s jejich rozšířením v oblasti 
víkendové a neodkladné péče ve sto-
matologii, lepší provázanost všech 
segmentů zdravotnictví (nemocnice, 
ambulantní specialisté, stomatologo-
vé, praktičtí lékaři). Soustředím se na 
další rozvoj naší nemocnice, kde se 
chystá garantovaně KZ investovat 
350-400 milionů korun do konce 
r. 2024. Půjde především o vznik 
nového moderního centrálního (ur-
gentního) příjmu a modernizaci LDN 
a porodnice.“

Ing. Marek Kocánek, 38 let
(ANO 2011)

Inženýr ekonomie, 
vedoucí oddělení 
specialit a podpory 
prodeje v chemické 
výrobě. 

„Příští 4 roky se 
budu věnovat měst-

ským financím, zejména pak tvorbě 
rozpočtu a přípravě navazujících 
rozpočtových opatření. V nadcháze-
jícím nelehkém období spojeném  
s nastupující ekonomickou recesí 
bude zvláště důležitý odpovědný pří-
stup při tvorbě rozpočtu města tak, 
aby rozvoj našeho krásného města 
nebyl omezen. Cílem je zajistit trvale 
udržitelný rozvoj města, kdy máme 
mimo jiné v plánu investovat do opat-
ření snižující celkovou energetickou 
náročnost města a jeho příspěv-
kových organizací.“

Tomáš Sarnovsky, 51 let
(ANO 2011)

SŠ, grafik, OSVČ. 
“Věnovat se budu 
rozvoji energetické  
soběstačnost i 
města, zejména 
propojení geot. 
z d r o j e  t e p l a  

a fotovoltaik do jednoho společenství.  

Z pozice člena vedení společnosti 
ENLITOS a.s., která je nástupnickou 
organizací 1. Geotermální, chci 
s péčí řádného hospodáře a v 
maximální spolupráci s místními SVJ, 
městskými organizacemi a podnikateli 
připravovat a realizovat projekty 
vedoucí k energetické soběstačnosti 
města a jeho obyvatel. Mým cílem je 
maximální informovanost veřejnosti  
o stavu a realizaci jednotlivých 
projektů a jejich rychlá návratnost.“

Zdeněk Hofman, 60 let
(Naše Litoměřice)

Ženatý, dvě děti, 
absolvent SPŠ 
stavební a do-
pravní v Děčíně. 
„V Litoměřicích žiji 
od   narození. Od r. 
1990 pracuji jako 

OSVČ a podnikám v oblasti obchodu  
a stavebnictví. Jako zastupitel budu 
iniciovat a podporovat všechny kroky,   
které zlepší kvalitu života obyvatel  
veměstě. Chtěl bych se věnovat ob-
lasti sportu a sportovních zařízení, 
územního rozvoje a život. prostředí.“

Bc. Pavel Koňařík, 29 let
(Naše Litoměřice)

Učitel, trenér tenisu. 
„V příštím roce 
skončí v Litoměři-
cích stará koncepce 
sportu, která byla 
zavedena bývalým 
vedením radnice a 
já bych se rád podí-

lel na tvorbě koncepce nové. Ta by 
měla nakládat s financemi do sportu 
tak, aby se dostálo všem oddílům a 
klubům co možná nejspravedlivěji na 
základě jasně daných pravidel. Věřím, 
že zavedením nového modelu skončí 
obavy litoměřických sportovců, že 
jsou zde některé sporty privilego-
vané na úkor druhých. Dále bych se 
rád zabýval modernizací sportovišť či 
dětských hřišť pro nejmenší, kde si 
myslím, že máme co dohánět.“

Ing. Josef Douša, 45 let
(ANO 2011)

VŠ Báňská, obor 
zpracování a zne-
škodňování odpa-
dů, zaměstnán v 
Lovochemii a.s. jako 
projektový manažer, 
otec dvou krásných 

dcer a syna, manžel, politik, učitel, mu-
zikant, domovarník, vášnivý cyklista.

„Práce pro město znamená hlavně 
službu občanům a tu bych chtěl 
naplňovat hlavně prostřednictvím 
„Zdravého města“ jako politik zastu-

pující město v NSZM. Práci v rámci 
Zdravých měst jsem si vyzkoušel již v 
průběhu uplynulých 7 let jako člen ko-
mise ZM a budu se tak snažit posou-
vat tuto oblast směrem k občanům 
– spokojeným obyvatelům Litoměřic, 
mezi které se také hrdě hlásím.“

MUDr. Miroslav Jiránek, 65 let
(Naše Litoměřice)

2. lékařská fakulta 
UK v Praze; projekt 
Hope AID, řízení 
zdravotnictví;  od 
1983 nemocnice  
v Litoměřicích, dět-
ský lékař - pediatr, 
dětský kardiolog,  

v letech 1990 - 2007 ředitel nemocni-
ce; nestraník; anglicky; motto: Jít za 
svým cílem a umět přijímat kompro-
misy; všechno se k dobrému obrá-
tí; umět jednat s lidmi; tolerance a 
umění rozlišit podstatné; rozhodnost; 
pracovitost. Dlouholetý zastupitel 
města Litoměřice. „Chci pomáhat v 
růstu mladých členů zastupitelstva. 
Rád bych se podílel na problemati-
ce životního prostředí, která se nás 
dotýká v rozsahu všech odborností.“

MUDr. Zdenka Klementová, 41 let 
(Naše Litoměřice)

Lékařka specializu-
jící se v urgentní 
medicíně. Pracuje 
na urgentním příjmu 
Krajská zdravot-
ní a.s. oz. Ústí 
n.L. a Litoměřice.
„Jako zastupitelka 

se budu věnovat tématům, které 
jsou úzce spjaté se zdravotnic-
tvím a sociální problematikou, zej-
ména mě trápí bezdomovectví.                                                                                                                         
Další mou aktivitou budou slavnost-
ní setkání s občany při přileži-
tosti svatebních obřadů a vítání 
nových občánků našeho města.  
A na to se velice těším.

Ing. Radim Studený, 53 let, 
plk. v. v. (Naše Litoměřice)

Téměř 30 let svého 
profesního živo-
ta pracoval v oz-
brojených složkách 
ČR, nyní zastává 
pozici ved. prodeje 
automobilní hasič-
ské techniky. „Proto 

bych rád ve své práci pro město využil 
dlouhodobých znalostí a zkušeností, 
a to zejména zvýšením koordinace 
všech složek, které mohou aktivně 
působit v oblasti bezpečnosti v na-
šem městě. Dále bych se rád po-
dílel na účelném, hospodárném a 
efektivním hospodaření s majetkem 
města a na koncepčním a transpa-
rentním vytváření podmínek pro 
realizaci sportu v Litoměřicích.“  

STAROSTA

1. MÍSTOSTAROSTKA

3. MÍSTOSTAROSTA

2. MÍSTOSTAROSTA

DALŠÍ RADNÍ
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Ing. Lukáš Korbel, 38 let (ODS)

Ekonom. „V Ltm. žiji 
od narození a prá-
ce pro naše krásné 
město je pro mě 
samozřejmostí. Jsem 
proto rád, že jsem 
nyní dostal tuto 
možnost i oficiálně, z 

pozice zastupitele. Řadu let se věnuji 
finančnímu řízení v oblasti firemních 
financí. Jako logické mi proto přišlo 
přijmout roli člena finančního výboru. 
Budu se snažit dohlédnout na to, aby 
byl dostatek prostředků na všechny 
investice, které byly dlouhodobě při-
pravovány. Zároveň ale také na to, aby 
město plnilo roli řádného hospodáře a 
zbytečně neprohýřilo stovky milionů, 
které se v minulosti podařilo uspořit.“

PhDr. Filip Hrbek, 35 let (ODS)

Historik. „Působím 
na Filozofické fakul-
tě v Ústí nad Labem. 
Věnuji se dějinám 
lékařství, myšlení, 
každodennost i  
a česko-německého 
soužití. Srdeční zá-

ležitostí jsou pro mě dějiny Litoměřic. 
Od roku 2018 jsem byl radním a na 
starosti jsem měl především územní 
plán a některé otázky územního roz-
voje. Povedlo se nám rozjet a připravit 
řadu investic, které jsou nyní dokon-
čovány či jsou připraveny k zahájení. 
Nyní zůstávám politikem pro územní 
plán a z opozice budu dohlížet na 
další smysluplný územní rozvoj města, 
kterému i rád pomohu. Nadále se chci 
věnovat podpoře kultury.“

MUDr. Petr Kubec, 54 let
(nestraník za ODS)

Lékař, alergolog. „Již 
od roku 2006 jsem 
zastupitelem naše-
ho města, poslední 
čtyři roky jsem byl i 
radním a vedl jsem 
zdravotní a soci-
ální komisi. Mým 

dlouhodobým zájmem je ochrana 
životního prostředí, podpora obnovy 
zeleně, zásady dlouhodobé udrži-
telnosti a zadržování vody v krajině. 
Těmto tématům se chci věnovat  
i v novém volebním období. V osobním 
životě i práci se snažím být čestný, 
bez okolků upřímný a dodržovat mo-
rální zásady. A to je přesně i to, co 
ode mě můžete očekávat jako od 
opozičního zastupitele.“

Ing. Jan Fišera, MPA, 37 let
(ODS)

Manažer ve spor-
tu. Celý život se 
pohybuji v oblasti 
sportu, proto je 
mi tato oblast 
nejbližší. Kromě 
práce pro MSZ 

se angažuji i v hokejovém klu-
bu, ve kterém se věnujeme více 
než 200 dětem a zajišťujeme i 
činnost týmu dospělých, jehož 
zápasy navštěvuje vysoký počet 
litoměřických obyvatel. S podpo-
rou partnerů zajišťujeme aktivní  
i pasivní sportovní vyžití a divácký 
zájem nám potvrzuje, že se jedná 
o správnou cestu. Podpora všech 
sportů je pro mne klíčovým té-
matem, kterému se věnuji. Jako 
zástupce opozice budu pro město  
a jeho obyvatele také důsledně 
pracovat ve funkci předsedy kont-
rolního výboru.

Roman Kozák, 49 let (ODS) 

Absolvent Obch. 
akademie EKONOM, 
výrobní inženýr  
v potravinářství.
„ Z a s t u p i t e l e m 
jsem druhé vo-
l e b n í  o b d o b í .  

V předchozím období jsem pra-
coval v majetkové komisi (nyní 
majetkový výbor) a v tom bych 
rád pokračoval i v tomto volebním 
období. Své poslání vnímám jako 
závazek ke svému okolí, nikoliv 
jako příležitost honby za korytem. 
Při správě majetku města jsem 
otevřený k diskusi, ale zároveň 
dbám na to, aby mnou doporučené 
záměry neměly přínos pouze pro 
jednotlivce, ale byly přínosné jak 
pro město, tak i širší veřejnost  
a ideálně bez negativního dopadu 
na životní prostředí.“

Ing. Petr Pinka, 37 let (ODS)

Otec dvou ma-
lých dětí, podni-
katel. „Ltm. rodák  
a patriot, který si 
stěží dovede před-
stavit lepší místo  
k životu, než je 
naše úžasné krá-

lovské město. Nemám rád plané 
řeči u piva, destruktivní kritiku  
a lhostejnost, proto jsem se rozho-
dl aktivně zapojit do dění ve městě 
kandidaturou do zastupitelstva.  
V uplynulém volebním období jsem 
zasedal v komisích dopravy a mar-
ketingu při radě města, zároveň 
jsem členem komise pro sport  
a volný čas při radě ÚK. Zejména 
financování sportu a dopravě bych 
se jako vášnivý sportovní fanoušek 
a řidič chtěl věnovat i v nadcháze-
jících čtyřech letech.

Jan Dostal, 45 let
(Severočeši Litoměřice)

„Od svých šesti let 
žiji v Litoměřicích.  
S manželkou po-
máháme  smě -
řovat město tak, 
aby  naš i  dva 
synové měli kde 

žít, sportovat, studovat. Vystu-
doval jsem Gymnázium J.  Jung-
manna a hned po maturitě začal 
podnikat. Nejprve v oboru výpo-
četní techniky a od roku 2000  
v médiích, kde jsme vybudovali sil-
nou skupinu médií Litoměřicko24 
a Regionální televizi, která zpro-
středkovává život ve městě lidem 
v celé republice. Po zvolení do 
zastupitelstva jsem předal mé-
dia kolegům. Těším se na diskusi 
o rozvoji cestovního ruchu nebo 
pravidelná setkání s lidmi nejen na 
sídlištích.

Lukas Wünsch, 48 let
(Severočeši Litoměřice)

SŠ ekonomické, 
instruktor od-
borných předmětů v 
obl. civilního letectví.
„ S t e j n ě  j a k o  
v minulých letech 
budu př inášet 

nové věci, znalosti a zkušenosti. 
Ty sbírám při svých cestách po 
světě i Česku. Vidím tak kontrast 
mezi městy, kde je stále vše při 
„starém“, a městy, kde je odvaha 
zkoušet nové. Celý život se po-
hybuji mezi mladými, tak vidím, 
že změn lze často lépe docílit  
s nimi. Budu je stále poslouchat, 
jak si město představují za 20 let, 
a již dnes jim chci pomoci jej takto 
měnit. Za 20 let budou město řídit 
oni, tak proč jim nepomoci již teď?“

Mgr. Martin Hrdina, 46 let
(Více pro Litoměřice)

Absolvent VŠ, 
UJEP, 2. stupeň 
ZŠ (TV - AJ), žena-
tý, má dva syny. 
Od roku 1998 ZŠ 
Ladova, od 2006 
zástupce ředitele. 
„Organizuji při škole 

cykloturistické, lyžařské a vodácké 
kurzy. Jsem předseda spolku Atle-
tická přípravka při ZŠ Ladova, věnu-
ji se tedy výchově mladých atletů. 
Byl jsem zastupitelem 2010 - 2018.  
V letech 2010 - 2022 v komisích 
sportu a výchovy a vzdělání. Mezi 
mé koníčky patří rodina, sport (at-
letika, cyklistika, lyžování), anglický 
jazyk, četba, film, hudba. Chtěl bych 
se věnovat oblasti školství, sportu, 
volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže.“

PhDr. Lenka Simerská, 46 let
(Více pro Litoměřice)

Vystudovala socio-
logii a sociální po-
litiku na Univerzitě 
Karlově. Je meziná-
rodně uznávanou 
expertkou na trh 
práce, pracuje na 

Ministerstvu práce a sociálních 
věcí a působí v poradních a od-

borných orgánech včetně kraje.
„Jako zastupitelka se chci ak-

tuálně zaměřit na kvalitu života  
v Litoměřicích. Takže se budu vě-
novat sociálním otázkám a životní-
mu prostředí. Chytrá zelená řešení 
a technologie pro městskou ener-
getiku, odpady, funkční komunitní 
plánování sociálních služeb, vyu-
žívání dotačních příležitostí, to je 
několik oblastí, kde budu nabízet 
své kapacity.“

MUDr. Ilja Baudyš, 69 let
(SPD)

Jako praktický 
lékař pracuje 32 
let. V Litoměřicích 
žije 40 let. Ženatý,   
pět dětí. „Jsem 
denně v kontaktu 
se svými pacien-
ty, znám jejich 
názory a potřeby. 

Do komunální politiky jsem vstou-
pil s cílem navrátit zdravý rozum 
do společnosti. Nechci připustit 
demontáž demokracie, návrat cenzu-
ry, likvidaci ČR. Chci pracovat pro ob-
čany Litoměřic zejména v oblastech 
zdravotnictví, sociální péče, školství 
a vzdělávání. Budu spolupracovat se 
všemi zastupiteli, pro které je důleži-
té, aby byl občan vždy na 1. místě.“ 

Ing. Bc. Dominik Hanko, 44 let
(SPD)

„Celý profesní 
život se pohybuji 
u bezpečnostních 
složek (Vězeňská 
služba ČR a Měst-
ská policie Litomě-
řice). V komunální 
politice bych rád 

zúročil své zkušenosti a věnoval 
se bezpečnosti, dopravě, a pomohl 
tak vytvořit z Litoměřic dobré místo 
k životu. Cílem komunální práce 
bude plnit předvolební program  
a nadále naslouchat spoluob-
čanům. Pokud vás ve městě něco 
trápí, nebo zajímá  - můžete mi na-
psat dominik.hanko@litomerice.
cz nebo mě oslovit přímo na ulici  
a zeptat se osobně.“

Josef Čech, 70 let (SPD)

„Narodil jsem se  
v Litoměřicích a zde 
také žiji, a proto si 
troufám tvrdit, že 
problémy místních 
občanů znám. Jsem 
vyučený číšník a ob-

chodník. Této profesi se věnuji celý 
život až doposud. V komunální poli-
tice se pohybuji více než dvě deseti-
letí. Jako zastupitel za SPD chci plně 
podporovat, vše co bude prospěšné 
pro občany našeho města, a pro-
sazovat zájmy občanů, rodin s dět-
mi, důchodců, invalidů a též volební 
program SPD, který jsme společně 
s kolegy nabídli občanům voličům  
v letošních komunálních volbách.
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ZDROJ TEPLA  

Geotermál má konečně šanci na podporu
Skvělá zpráva pro Litoměřice. Brusel pošle 40 
miliard korun České republice na pomoc třem 
strukturálně postiženým regionům (Ústeckému 
Karlovarskému, Moravskoslezskému), charakte-
ristickým silnou závislostí ekonomiky na fosil-
ních palivech, těžké energetice a průmyslových 
procesech s vysokými emisemi. Litoměřice, jež 
svým geotermálním projektem představují jedno 
z řešení pro tzv. novou energetiku, tak mají 
velkou šanci na finanční podporu dosáhnout.

Projekt SYNERGYS - systémy pro energetickou 
synergii, jehož hlavním cílem je využití mělké 
a hlubinné geotermální energie, budování 
podzemních zásobníků tepla, výroba tzv. zelené-
ho vodíku apod., již Ústecký kraj zařadil mezi stra-
tegické projekty. Je tedy velmi pravděpodobné, že  
v operačním programu Spravedlivá transformace 
bude podpořen. Do našeho kraje a Litoměřic by 
tak mělo doputovat až 1,25 miliardy korun. 

„Mám z toho obrovskou radost. Téměř dvacet 
let náročné a v mnoha ohledech průkopnické prá-
ce, provázené donedávna jistým nepochopením 
strategického významu geotermální energie jak 
ze strany státu, tak i Evropské unie, snad již 
konečně bude korunováno úspěchem,“ neskrývá 
radost bývalý starosta Ladislav Chlupáč, který 
byl jedním z těch, co stáli u zrodu myšlenky vy-
užití tohoto široce dostupného obnovitelného 
zdroje energie. 

Nutno však podotknout, že nositelem projek-

tu SYNERGYS není město Litoměřice. To se totiž 
postupem let v zájmu dosažení co nejvyšší efek-
tivity prací spojilo s akademickou sférou v čele 
s Univerzitou Karlovou a Českou geologickou 
službou, pod jejíž taktovkou přípravy projektu 
probíhají a finišují. Město nicméně zůstává stra-
tegickým partnerem, protože na jeho pozemcích 
bude projekt realizován. Vložené náklady se tak 
městu již brzy začnou vracet například ve formě 
pronájmu pozemků, pronájmu již realizovaného 
dvoukilometrového průzkumného vrtu apod.  

Vrtat se však v Litoměřicích má již počát-
kem příštího roku, zatím do menší hloubky než 
plánovaných 3,5 km. Díky paralelně probíhajícímu 
mezinárodnímu projektu PUSH-IT z evropského 
programu HORIZON Europe totiž budou realizová-
ny dva pilotní vrty do hloubky cca 500 metrů 
s cílem zjistit detailní geologické a hydrogeolo-

gické poměry, jež mají klíčový vliv na celkovou 
energetickou kapacitu podzemních zásobníků  
a pomohou zpřesnit nastavení celkového po-
čtu vrtů a jejich konečný technický design. „Na 
realizaci těchto pilotních vrtů, které velmi dob-
ře doplňují současné přípravné práce, již máme 
k dispozici téměř 800 tisíc euro,“ informoval 
manažer geotermálního projektu Antonín Tym.   

Jaký je předpokládaný harmonogram prací? 
Přípravný rok 2023 bude zaměřen na vyhodno-
cování dat získaných z pilotních vrtů, na do-
pracování projektu mělkých a hlubinných vrtů 
a na zahájení výběrových řízení na dodavatele 
vrtných prací. Klíčové bude také sestavení rea-
lizačního týmu, jehož významnou část mají tvořit 
zahraniční experti z celé Evropy.  

Práce na mělkých vrtných polích a prvním 
hlubinném vrtu mají být zahájeny v roce 2024. 
První „geobaterie“ (podzemní zásobníky tepla) 
by mohly být hotové během roku 2025. Po-
stupně bude dokončen i druhý hlubinný vrt  
s očekávaným spuštěním o rok později. „Pokud 
vše půjde podle navrženého plánu,“ podotkl An-
tonín Tym. 

Nezbytným předpokladem přitom je spolu-
práce s místní výtopnou MVV Energie CZ, jež se 
nyní ale převádí do vlastnictví novému majiteli.  
V případě úspěšné realizace projektu SYNERGYS 
získáme zdroj tepla, které bude prostřednictvím 
distribuční sítě vlastněné touto společností roz-
váděno do domácností.                 Eva Břeňová

CÍLE PROJEKTU SYNERGYS
- realizovat soubor pilotních technologií: 
hlubinná GTE, podzemní zásobníky tepla, 
výroba vodíku a další obnovitelné zdroje 
energií (OZE)
- rozvinout evropsky významnou testovací 
infrastrukturu pro využívání geoenergií  
a integraci OZE 
- vytvořit nové odvětví geoenergií absorbu-
jící odborníky z utlumovaného důlního  
a energetického sektoru

ZDROJ TEPLA

Dotaci jsme získali, dodavatele
fotovoltaiky zatím nikoli
Výběrové řízení na vybudování 
fotovoltaické elektrárny (FVE) 
o minimálním celkovém výkonu 
fotovoltaických panelů 258,8 kW 
nebylo zatím úspěšné. Do řízení, 
které vyhlásilo město Litoměřice 
s cílem vybudovat první komu-
nitní fotovoltaické elektrárny na 
vybraných městských objektech, 
se nikdo nepřihlásil. 

„Firmy zabývající se fotovoltaikou 
jsou nyní velmi žádané. Větší zá-
jem logicky mají o soukromý sek-
tor, kde se cena nemusí soutěžit a 
není vázána podmínkami dotace,“ 
vysvětluje koordinátor projek-
tu, zastupitel Tomáš Sarnovsky. 
Druhým důvodem jsou pak vý-
padky v dodávkách materiálu, což 
firmám komplikuje práci. 

Město, respektive jím vlastně-
ná akciová společnost 1. Geo-
termální Litoměřice, již přitom 
na projekt týkající se osmi měst-
ských objektů získalo dotaci z 
Modernizačního fondu z programu 
Nové obnovitelné zdroje v energe-
tice (RES+) ve výši 2,4 milionu ko-
run. „Její přijetí prvotní neúspěch  

 

neohrozí. Výběrové řízení vyhlásí-
me nové. Hodnotu zakázky musíme 
navýšit a připravit tak, aby byla 
pro dodavatele zajímavá,“ nastínil 
postup Tomáš Sarnovsky, jenž je 
rovněž členem představenstva 1. 
Geotermální Litoměřice, a.s. 

Projekt předběžně vyčíslený 
na více než 10 milionů korun se 
týká osmi objektů města – Cent-
rální školní jídelny, Centra Srdíč-
ko, Základní školy Na Valech, DDM 
Rozmarýn a několika mateřských 
škol – MŠ Sluníčko, MŠ Kamarád, 
MŠ Delfínek a MŠ Lipová. 

S cílem pokračovat v dalším 
snižování závislosti na fosilních 
palivech a snižování nákladů na 
energie v městských budovách 
již město chystá druhou fázi in-
stalace fotovoltaiky na dalších 
městských objektech (například 
zimním stadionu). V té souvislosti 
je zpracovávána analýza poten-
ciálu a chystán seznam budov 
vhodných pro instalaci.

„Do energetických projektů se  
v budoucnu mají zapojit i obyva-
telé města nákupem podílů ve 
vznikajících komunitních FVE,“ 
poukázal na jeden z cílů Tomáš 
Sarnovsky. 

                            Eva Břeňová

GEOSOLAR (2 části)

GEOtermální část 
představuje projekt SYNER-
GYS (nositelem je Česká 
geologická služba, město 
Litoměřice je strategickým 
partnerem)

SOLÁRní projekt 
představuje komunitní 
energetiku (nositelem je 1. 
Geotermální Litoměřice, a.s.)

ELEKTŘINA A PLYN

Energie zakoupeny,
cena zatím neznámá
Město Litoměřice již má nakoupené 
energie pro rok 2023. Elektřinu za-
koupilo 31. října a plyn 7. listopa-
du v aukci u vysoutěžené burzovní 
společnosti Power Exchange Cent-
ral Europe, a.s. (PXE). Jaká bude 
konečná cena za energie, však  
v této chvíli ještě není jasné.

„V současné době se na burze 
nabízí pouze spotový produkt, 
jehož výhodou je neomezená 
tolerance odběru a neomezené 
přidávání odběrných míst. V ne-
poslední řadě je tento produkt 
výhodný zastropovanou cenou. 
Při růstu spotových cen je odbě-
ratel chráněn stropem a při pokle-
su spotových cen bude výsledná 
jednotková cena adekvátně nižší,“ 
vysvětlila Romana Hönigová, ener-
getická manažerka odboru správy 
nemovitého majetku města měst-
ského úřadu.

Skutečné ceny komodit budou 
vzhledem k vývoji na trhu známé 
až od ledna příštího roku. „Bohužel 
fixní cena na rok 2023 aktuálně vy-
chází stále nad vládou stanoveným 
stropem, tudíž nedává smysl ji 
nyní uzavírat a přijít o případnou 
možnost poklesu cen v průběhu 
příštího roku,“ doplnila Romana 
Hönigová.               /tuc/
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ODPADY 

Podzemních kontejnerů přibývá 
Ve městě přibylo v pořadí již čtrnácté podzemní kontejne-
rové stání, a to v Nerudově ulici, poblíž křižovatky  
s ulicemi Husova a Wolkerova., kde byly instalovány 
čtyři nádoby na separovaný odpad. 

„Pokud se podaří najít vhodné místo a vyřešit ve-
dení inženýrských sítí tak, jako se to podařilo v uli-
cích Nerudova a Nezvalova, hodlá město rozšiřovat 
síť podzemních kontejnerů i s nádobami na kovy.  
V tomto trendu chceme pokračovat i na dalších místech,“ 
informovala Veronika Kleverová, referentka odpadové-
ho hospodářství odboru životního prostředí měst-
ského úřadu. „V příštím roce bychom rádi přidali další 
podzemní kontejnery do ulic Liškova a Jiřího z Poděbrad 
či jejich blízkého okolí. Záleží na dostatečném prostoru  
a technických podmínkách v daných lokalitách,“ vy-
světlila Veronika Kleverová.

Podzemní kontejnerové stání na tříděný odpad (papír, 
plast, sklo, kovy) má vzniknout i na Mírovém náměstí, kde 
po něm už delší dobu občané města volají. Zde se ovšem 
vzhledem k historické hodnotě místa musí postupovat 
citlivě. „Máme již domluvenou spolupráci z geofyziky  
z Karlovy univerzity, s jejichž pomocí provedeme od-
borný nedestruktivní geofyzikální průzkum, který je 
naplánován na 6. prosince. Tato metoda nám pomůže  
s vytipováním nejvhodnějšího místa tak, aby bylo minima-
lizováno riziko poškození případných podzemních chodeb  
a archeologicky významných objektů,“ ubezpečil Pavel 
Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ. 

Koncem tohoto roku a v průběhu příštího je 
po městě v plánu také rozmístění polopodzemních 
kontejnerů na bioodpad. Ty budou oproti podzemním 
nádobám na separovaný odpad obsahově pětinové. 
„Chceme jich rozmístit zhruba třicet, abychom umožnili  
i lidem ze sídlišť pohodlně třídit bioodpad, který teď 

bohužel často končí nevytříděný v kontejnerech na 
komunální odpad. Nyní již máme vytipovaných de-
set míst vhodných pro umístění. Určili jsme je i na 
základě poptávky občanů, kteří zájem vyjadřovali  
v dotazníku na webu města. S první instalací kontejnerů 
bychom měli začínat v ulicích M. Majerové a A. Muchy,“ 
upřesnila Veronika Kleverová.

Město tak pokračuje v optimalizaci kontejnerových 
stání. Například instalací podzemních nádob do ulice 
Nezvalova bylo možné přesunout stávající nadzemní 
kontejnery na tříděný odpad do ulice Revoluční a dále 
tak podpořit separaci odpadů odnětím některých 
kontejnerů na komunální odpad. Podobně tomu bude  
i v případě podzemního stání v ulici Nerudova, odkud byly  
v listopadu kontejnery na separovaný odpad přesunuty  
z křižovatky s ulicemi Sokolovská a Osvobození 
do ulice Alfonse Muchy, kde nahradily některé  
z nádob na komunální odpad. Dále město vyhovělo li-
dem z ulice Nádražní a nechalo umístit tři kontejnery 
na separovaný odpad do sousední ulice Marie Pomocné.

                             Radim Tuček

Další podzemní kontejnerové stání na tříděný odpad 
přibylo v Nerudově ulici.                Foto: Radim Tuček

JIRÁSKOVY SADY

Zavlažováním proti
usychání stromů
V Jiráskových sadech letos ve větší 
míře usychaly stromy. Město pro-
to provedlo několik půdních sond, 
které potvrdily předpoklady, že již  
v hloubce půl metru je velké sucho. 
Město tak přistoupilo ke zvýšené-
mu zavlažování, které probíhalo i 
v době relativního vlhka, aby do-
šlo k doplnění půdní vody v podloží.

„Díky tomuto kroku dostávají 
nyní stromy v kombinaci s deštěm 
dostatek vláhy a dále by neměly 
usychat,“ potvrdil Pavel Gryndler, 
vedoucí odboru životního prostředí 
městského úřadu.               /tuc/

PŘESAZOVÁNÍ

Dvouletky nahradily letničky
Technické služby města (TSM) 
dokončily přesazování letniček za 
dvouletky. Děje se tak tradičně 
před příchodem zimy na několika 
místech ve městě. 

„Květiny jsme přesadili v lokalitě 
Mezibraní na okružní křižovatce  
i kolem ní, v prostoru před Besedou  
a na kruhovém objezdu u Severky,“ 
vyjmenoval Vítězslav Votruba, 
provozní ředitel TSM.

Údržbu zmíněných okružních kři-
žovatek provádí město celoročně 
a zahrnuje okopávky, odplevelení 
či zálivky. Dvakrát ročně pak do-

chází k nové výsadbě. „Důvodem, 
proč se sází na jaře a na podzim, 
je nedostatečná odolnost letniček 
vůči mrazu a potřeba dvouletek za-
kořenit před zimou. Další výhodou 
výsadby je vytvoření téměř stá-
le kvetoucí barevné plochy, což 
v případě osazení trvalkami není 
reálné. Trvalky kvetou pouze ome-
zenou a každý rok přibližně stejnou 
dobu a po zbytek roku vytváří 
jen zelenou plochu, jako je tomu 
například na kruhovém objezdu  
u kulturního domu,“ vysvětlila 
Lenka Brožová z odboru životního 
prostředí. /tuc/

DEJTE NÁM HLAS

Soutěžíme s drtiči
větví na půjčování
Půjčování drtičů větví ve sběrném 
dvoře jako zajímavá služba pro ob-
čany. Nejenže šetří přírodu, ale také 
peněženky. Životní prostředí nezatě-
žuje doprava a štěpku lze využít do 
kompostu či jako mulč přímo na za-
hradě. Předchází se tím také spalování 
větví a vzniku škodlivých látek, které 
se dostávají do ovzduší. Navíc sdí-
lení drtiče je současně efektivnější 
a úspornější než pořízení vlastního 
stroje. 

S tímto příkladem se město Lito-
měřice zapojilo do soutěže o NEJpraxi 
Zdravých měst 2022. Podpořit ho 
můžete ve facebookové anketě na 
stránce Národní sítě Zdravých měst 
ČR, a to do 12. prosince. /tuc/ 

PLATBY

Poplatky za odpad
mají nový účet 
Bankovní účet města u České spoři-
telny (č. 1004654399/0800), kte-
rý sloužil pro úhradu poplatku za 
komunální odpad, je od konce října 
zrušený. Pro bezhotovostní platbu 
za odpady slouží nyní pouze účet 
vedený u Komerční banky (č. 115-
2849330227/0100). Aktuální výše 
poplatku je 696 korun za rok, při-
čemž jsou od něj osvobozeny děti 
do jednoho roku.

Poplatek lze zaplatit také ho-
tově nebo kartou osobně na hlavní 
pokladně MěÚ na Mírovém náměstí 
nebo přímo na oddělení poplatků.  

 V případě pochybností ohledně 
zaplacení poplatků je možné se te-
lefonicky informovat na oddělení 
poplatků ekonomického odboru na 
čísle 416 916 142.                      /rz/ 

SBĚRNÝ DVŮR

Odevzdávejte
kapsle od kávy
Pijete kávu z kapslí, ať už hliníkových 
či plastových, a rádi byste přispěli 
k jejich recyklaci? V Litoměřicích 
máte nově možnost přivézt je na 
sběrný dvůr v Nerudově ulici. Odbor 
životního prostředí MěÚ totiž navázal 
spolupráci se společností Nestlé Čes-
ko s.r.o., která letos spustila pilotní 
projekt, v rámci nějž umístila boxy na 
použité kapsle od kávy do jedenácti 
prodejen Tesco a do Litoměřic. 

„Podporujeme tak recyklaci kapslí, 
které by jinak skončily ve směsném 
odpadu, který pak často končí na 
skládce. Věříme, že nabídkou zpětné-
ho odběru kapslí podpoříme důsledné 
třídění našimi spoluobčany,“ vysvětli-
la Miroslava Jirků z odboru životního 
prostředí MěÚ.                  /tuc/  

VÝSTAVBA

Vzniknou nové obchody
Ve fázi terénních úprav je v tuto chvíli pozemek po pravé 
straně ve směru na Lovosice, při výjezdu z terezínské 
kruhové křižovatky. Ačkoliv nejde o pozemek v katastru 
města, příslušná povolení uděluje litoměřický stavební 
úřad. Vzhledem k častým dotazům, které z řad Litomě-
řičanů město na toto téma dostává, lze uvést, že podle 
záměru investora by zde mělo být vybudováno několik 
obchodů s různým typem zboží, včetně McDonald. /eva/ Výstavba je v plném proudu.       Foto: Eva Břeňová
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PROTI ZLODĚJŮM

Od krádeží na hřbitově 
má odradit kamera
Instalace mobilní kamery monito-
rované městskou policií a vysoké 
pokuty mají odradit zloděje od 
krádeží na litoměřickém městském 
hřbitově.  

Deset tisíc korun. To je výše pokuty, 
kterou za krádež na hřbitově dostala 
49letá žena, která byla dopadena 
přímo při činu. Stalo se tak díky 
fotopasti, kterou si k hrobu nain-
stalovali jeho majitelé, kterým se 
opakovaně ztrácely květiny. „Zvoli-
li jsme horní výši sazby, neboť se  
v tomto případě jedná o velice za-

vrženíhodný čin. Věříme, že si po 
přečtení této informace další zlo-
ději trestnou činnost na hřbitově 
rozmyslí,“ upozornila Pavla Kofrová, 
tisková mluvčí litoměřického útvaru 
Policie ČR.

Město ve spolupráci s měst-
skou policií umístilo na hřbitov 
před obdobím Dušiček mobilní ka-
meru. „Zatím ji na místě ponechá-
me do doby, než bude potřeba na 
jiném místě. Věříme, že její preven-
tivní účinek splní svůj účel,“ doufal 
Ivan Králik, velitel Městské policie 
Litoměřice.                            /tuc/

ULICE MARIE POMOCNÉ

První etapa oprav skončila
Opravy havarijního stavu komunika-
ce v ulici Marie Pomocné u autobu-
sového nádraží prozatím skončily. 
První etapa dvoufázové revitalizace 
trvala dva měsíce a byla dokonče-
na dle smlouvy na konci listopadu. 
Druhá část prací proběhne v příštím 
roce. Změn dozná jak parkovací pruh, 
tak celkový vzhled ulice (přibude ze-
lený středový ostrůvek).

„První polovina vozovky je opravená 
včetně nového asfaltového povrchu. 
Do poloviny prosince plánujeme 
ještě vyspravit největší výtluky i na 
dalších místech v této ulici,“ infor-
movala Venuše Brunclíková, vedoucí 
odboru územního rozvoje MěÚ. 

Odstranění havarijního stavu uli-
ce Marie Pomocné je s ohledem na 
nestabilitu podloží s pozůstatky sta-
ré zástavby stavebně složité. Žádá si 
speciální zakládání s cílem zamezit 
do budoucna dalším propadům po-
vrchu silnice. 

Technický stav vozovky byl ter-
čem kritiky obyvatel již delší dobu. 
Zdánlivá nečinnost však měla své 
důvody. „Stále jsme totiž jednali s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o 
realizaci přeložky silnice I/15, kte-
rá by vyvedla dopravu z Tyršova 

mostu právě ulicí Marie Pomocné 
s cílem ulevit dopravou přetížené 
Kocandě, zejména ulici Českolipská. 
Bohužel po třech letech intenzivních 
jednání ŘSD definitivně potvrdilo, 
že od záměru ustupuje. Proto jsme 

nyní mohli okamžitě zahájit stavební 
práce vedoucí k odstranění hava-
rijního stavu ulice Marie Pomocné,“ 
odůvodnil časovou prodlevu zastu-
pitel Filip Hrbek, politik pro územní 
plánování. Radim Tuček

OSVĚTLENÍ, ZÁVLAHY, CESTY

Revitalizace parku skončila
Revitalizace parku Václava Havla 
spěje k závěru. V současné době 
již zbývá pouze upravit mlatové 
cesty tak, aby jejich povrch plynule 
navazoval na nově vydlážděnou 
cestu v centrální části parku, která 
byla předmětem častých stížnos-
tí návštěvníků na její znečištění  
a výskyt louží. 

Rekonstrukce začala v prosinci loň-
ského roku výměnou lamp veřejného 
osvětlení za nové s LED žárovkami.  
V minulých dnech skončila oprava zá-
vlah a obrubníků. Zároveň bylo prove-
deno urovnání povrchů travnatých 
ploch jejich dosypáním kompostem 
z městské kompostárny.

 „Z důvodu nedostatku materiálu 

se termín dokončení oprav v parku 
posunul o cca 3 měsíce oproti pů-
vodním předpokladům,“ vysvětlil 
Pavel Gryndler, vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřa-
du. „Opravy mlatových cest původně 
v plánu nebyly, ale když už se v místě 
pracovalo, rozhodli jsme se zrevita-
lizovat i je,“ doplnil Pavel Gryndler.

Park Václava Havla nacházející se  
v městské památkové rezervaci vy-
budovalo město před čtrnácti lety 
na zpustlém místě bývalé lahvárny.

                                         /tuc/

PLYNULEJŠÍ JÍZDA

I Liberecká již má
opravené výtluky
Po Teplické ulici prošla opravou po-
vrchů komunikace také na ni navazují-
cí ulice Liberecká. Od pokratických zá-
vor až ke gymnáziu se tak nyní řidičům 
jezdí mnohem lépe, největší výtluky a 
nerovnosti vozovek díky pracovníkům 
Technických služeb města zmizely.  
V obou případech se však jedná 
pouze o provizorní stav do doby 
plánovaných oprav inženýrských sítí, 
které v této lokalitě avizovali již dříve 
jejich majitelé. Kdy přesně proběh-
nou, však zatím není známo. /tuc/

První etapa oprav v ulici Marie Pomocné skončila. Snímek je z 22. listopadu, 
kdy mělo toto vydání Radničního zpravodaje uzávěrku.    Foto: Radim Tuček

ZMĚNA

Policisté mají
nového ředitele

D l o u h o l e -
tá ředitelka 
ú z e m n í -
ho odboru 
Pol ic ie ČR  
v Litoměři-
cích Helena 
Pšeničková 
u k o n č i l a  
k poslednímu 
říjnovému dni 

služební poměr. Místo ní byl jmenován  
Radek Rosecký (na snímku).

S policistkou, která veřejnosti 
sloužila desítky let a nyní se ve své 
obci bude věnovat komunální politi-
ce, se slavnostně rozloučil i policejní 
prezident Martin Vondrášek. Ten ob-
dobně jako další zúčastnění zástupci 
z řad vedení policie ocenil její pra-
covní nasazení a úsilí při objasňování 
trestné činnosti.                          /rz/

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Sběrný dvůr bude 
o Silvestra zavřený
Odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu v Litoměřicích infor-
muje, že sběrný dvůr v Nerudově 
ulici bude poslední den v roce,  
v sobotu 31. prosince, mimořádně 
uzavřen. Během vánočních svát-
ků se dále otevírací doba měnit 
nebude. 

„V pátek 23. prosince bude 
běžně otevřeno, 24. - 26. prosince 
a 1. ledna o svátky zavřeno.  
Od 27. do 30. prosince bude otevřeno 
beze změn,“ informovala Veronika 
Kleverová, referentka majetkové 
správy odpadového hospodářství 
městského úřadu.                   /tuc/

MĚSTSKÉ BYTY

Nabídky na pronájmy 

jsou zveřejňovány 

Vedení města upozorňuje, že 
na úřední desce v sekci prodejů  
a pronájmů https://www.litomerice.
cz/prodeje-a-pronajmy jsou zveřej-
ňovány i nabídky na pronájmy měst-
ských bytů, a to v případě, že se 
některý uvolní.  Součástí informace 
je nejen charakteristika bytu, ter-
míny prohlídek, ale i způsob, jak se 
registrovat. Žadatel musí splňovat 
podmínku bezdlužnosti vůči městu. 
Doklad o bezdlužnosti je nutné při-
ložit k podané žádosti o byt. Žada-
tel dále musí zaplatit vratnou kauci 
ve výši tříměsíčního nájemného. 
Složení vratné kauce je podmínkou 
projednání žádosti v RM. Kauce neú-
spěšných žadatelů bývá neprodleně 
navrácena zpět na jejich účet. Výše 
nájemného v městském bytu na 
Mírovém náměstí  je v současné 
době 95 Kč/ m² /měsíc. /eva/
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KONTROVERZE 

Rudoarmějec budí vášně
Socha rudoarmějce z Jiráskových 
sadů je opět v centru pozornosti. 
Podstavec byl nastříkán tak, aby 
se podobal pračce. Přes samotnou 
sochu neznámého autora se táhne 
červená barva.

„Již byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu Poškození cizí věci. 
Po pachateli pátráme,“ informovala 
tisková mluvčí litoměřického územní-
ho odboru Policie ČR Pavla Kofrová. 
Náklady na odstranění malby ponese 
město Litoměřice. S cílem zabránit 
dalším podobným činům je místo 
monitorováno.

Pomník připomíná odvahu a hr-
dinství všech národů, které bojovaly 
za naše osvobození v řadách Rudé 
armády. Zabývali se jím litoměři-
čtí radní již letos na jaře poté, co 
se její přítomnost v parku nelíbila  
v kontextu s právě probíhajícím vá-
lečným konfliktem na Ukrajině někte-
rým obyvatelům města.

„Za současné situace, kdy nás 
ruský režim považuje za nepřátel-
skou zemi, kdy ruští vojáci zabíjejí 
ženy a děti na Ukrajině, ve dnech, 
kdy se Litoměřice snaží být úto-
čištěm pro uprchlíky z Ruskem bez-
precedentně napadeného státu, 
považuji za zcela nepřijatelné mít  
v jednom z nejnavštěvovanějších 
míst Litoměřic pomník vojáka nepřá-
telského státu,“ napsal tehdy vedení 

radnice jeden z obyvatelů města, 
který pomník rudoarmějce označil 
za propagandistický memoár komu-
nistického režimu, který nemá v naší 
demokratické společnosti místo.

Socha z roku 1975 je vedena  
v centrální evidenci válečných hrobů 
Ministerstva obrany. Je tedy sou-
částí mezivládní dohody mezi Čes-
kou republikou a Ruskou federací  
o ochraně válečných pomníků. 
Nejprve by tedy musela být od-

straněna z evidence, a to se souhla-
sem ruské strany. O ten však město 
Litoměřice nepožádalo. „Nikoliv však 
z důvodu přehnaného respektu vůči 
Rusku, které spuštěním válečného 
konfliktu popřelo všechny uzavřené 
dohody a respekt tedy vůbec není 
na místě, nýbrž s ohledem na historii,“ 
prezentoval tehdy stanovisko rady 
města tehdejší starosta Ladislav 
Chlupáč.

K obdobnému postoji se nyní kloní 
také současný starosta Radek Löwy. 
Pomník totiž připomíná odvahu a hr-
dinství i Ukrajinců, kteří bojovali ve 
druhé světové válce za naše osvobo-
zení tehdy společně, pod vlajkou Rudé 
armády. Nic na tomto faktu nemění 
ani události roku 1968. „O konzultaci 
požádáme Ministerstvo obrany. Měs-
tu totiž vznikají mimo jiné i náklady  
s odstraňováním nelegálních nástři-
ků,“ poukázal na další aspekt starosta 
Löwy.

V minulých dnech byla u so-
chy Technickými službami města 
instalována informativní cedulka  
s následujícím textem: „Socha z roku 
1975 připomíná padlé vojáky Rudé ar-
mády při osvobození Československa 
za druhé světové války. Nemalou část 
těchto obětí tvořili mezi ostatními 
národy i Ukrajinci. Tento pomník tak 
připomíná odvahu a hrdinství všech 
národů, které bojovaly za naše osvo-
bození v řadách Rudé armády.“

                               Eva Břeňová

Podstavec sochy rudoarmějce ne-
známý pachatel pomaloval tak, aby 
se podobal pračce. Samotná socha 
pak je postříkána červenou barvou.
                         Foto: Eva Břeňová

17. LISTOPAD. I letos jsme si připomněli myšlenky státního svátku, kterým je 17. listopad. Bronzová trikolora 
na jedné z hlavních budov náměstí, bronzová pamětní deska v podloubí litoměřické radnice věnovaná památce 
obětí nedemokratických režimů a busta Václava Havla v parku nesoucím jeho jméno. Zde všude lidé zapalovali 
svíčky, zde všude mladí skauti drželi čestnou stráž. Místostarosta Petr Panaš připomněl, že 17. listopad v sobě 
spojuje jak vzpomínku na krvavé potlačení studentských demonstrací v roce 1939, tak události rou 1989 na 
podporu svobody a demokracie v naší zemi. Bývalý disident Zdeněk Bárta zase připomněl, že demokracie vy-
žaduje i spolupráci názorových odpůrců. Poslanec Parlamentu ČR Karel Krejza dal naši svobodu a demokracii 
do souvislostí s válečným konfliktem na Ukrajině, kdy ocenil podporu českého národa Ukrajině, která by měla 
být trvalá, ale ne bezpodmínečná. Státní hymnu na závěr akce organizované městem Litoměřice a Nadačním 
fondem Kalich zazpíval pěvecký sbor Cantica Bohemica. Text a foto: Eva Břeňová

PIETNÍ AKT

Na gen. Cháberu
nezapomeneme 
Počátkem listopadu se na hřbitově 
uskutečnila tradiční vzpomínka na 
hrdinu druhé světové války, generál-
majora Františka Cháberu, čestné-
ho občana Litoměřic. Místostarosta 
Jiří Adámek poukázal, že zejména  
v dnešní době je velmi důležité při-
pomínat si odvahu a lidskost těch, 
kteří v těžkých dobách nasazovali 
svůj život a obětovali své jistoty pro 
to, aby budoucí generace mohla vy-
růstat v bezpečí. 

František Chábera byl letcem 
jednotek RAF (Royal Air Force). 
Účastnil se bitev nad Velkou Británií 
a okupovanou Evropou. Ke konci války 
bojoval rovněž na ruské frontě. V roce 
1948 byl zatčen a obviněn z údajné-
ho pokusu o útěk a v politickém 
procesu následně odsouzen k pěti 
letům vězení. Zemřel v říjnu 1999 ve 
svých 87 letech. Závěr života prožil 
v Litoměřicích, kde je i pochován. 
           Text a foto: M. Rozsypalová

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Vlčí máky jsou
symbolem podpory

Sytě červené květy vlčího máku 
pokrývaly hroby vojáků padlých 
na západní frontě 1. světové války  
a staly se symbolem Dne válečných 
veteránů (11. 11.). Symbolický květ si 
zájemci mohli po celý listopad zakou-
pit i v informačním centru. Podpořit 
válečné veterány a přispět do sbírky 
přišli i zástupci MěÚ - místostarostka 
Alena Rožcová a vedoucí správní-
ho odboru Jaroslav Lachman (na 
snímku). Výtěžek z veřejné sbírky 
poputuje prostřednictvím Centra 
pomoci Paměti národa na přímou 
pomoc lidem, kteří za nás nasadili 
své životy, a zaznamenání jejich pří-
běhů.     Text a foto: M. Rozsypalová
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VYLEPŠENÍ 

Centrální příjem je pro pacienty přehlednější
Přehledněji nyní působí prostory centrálního 
příjmu v litoměřické nemocnici. Nedávné dílčí 
úpravy přinesly pacientům snadnější a rych-
lejší pohyb mezi jednotlivými částmi pracoviště, 
které jsou nově označené čitelnějšími popisy. 

V rámci nového uspořádání došlo i ke zvýšení 
intenzity osvětlení v čekárně, výmalbě stěn  
a odstranění nadbytečných prvků vybavení. 

Nové prostředí je komfortnější také pro slou-

žící zdravotníky. Ti například díky kamerám roz-
místěným v čekárně mohou vidět, co se tam děje 
a případně urychlit odbavení čekajících pacientů. 

„Chápeme, že pacienti sem často přicházejí 
rozrušení. Mají obavy o své zdraví nebo o zdraví 
svých blízkých. Proto jsme se jim snažili orientaci 
zde co nejvíce usnadnit,“ uvedl ředitel litoměřické 
nemocnice Vladimír Kestřánek. 

Centrální příjem je rozdělený na tři samo-
statné segmenty. Tím prvním je urgentní  

a plánovaný příjem, druhý slouží jako pohotovost 
pro dospělé a třetí jako chirurgická ambulance. 

„Nápad na vylepšení vzešel z našich setkání 
se spoluobčany. Následně jsme ho zpracova-
li a iniciovali schůzku s vedením nemocnice  
a vedením Krajské zdravotní zastoupené dokto-
ry Štěrbou a Vysoudilem. Společně jsme si pak 
prošli prostory a řekli si, co je třeba změnit,“ 
popsal proces vedoucí ke změně její iniciátor  
a radní Tomáš Sarnovsky.                       /rz/ 

PLÁNY 

Chystá se stavba
urgentního příjmu
Stavba urgentního příjmu, rekon-
strukce pavilonu LDN a interny  
a přeměna porodnice. To jsou tři 
hlavní priority, které si vedení Krajské 
zdravotní stanovilo pro litoměřickou 
nemocnici do následujících let. 

Ředitel litoměřické nemocnice Vla-
dimír Kestřánek nastínil, že jedna 
z možností, kde by nová budova 
urgentního příjmu mohla vyrůst, je 
prostor ve východní části areálu  
u pavilonu C, kde se nyní nachází 
centrální příjem. „Je to jedna z va-

riant, které v současné době prově-
řujeme. Zatím jsme ve fázi studie,“ 
poznamenal Vladimír Kestřánek. 

Generální ředitel Krajské zdravot-
ní Petr Malý doplnil, že podle do-
savadních odhadů by stavba mohla 
začít na jaře r. 2024. „Hrubý odhad 
nákladů je přibližně 350 milionů 
korun, bez přístrojového vybavení. 
Dohromady by se jednalo asi o půl 
miliardy korun,“ vypočítal Petr Malý  
s tím, že část nákladů by jako zřizova-
tel hradil Ústecký kraj a část by byla 
financována z dotačních titulů.    /rz/ 

UPOZORNĚNÍ

Testování na covid
nadále pokračuje
V litoměřické nemocnici i nadále 
pokračuje testování na onemocnění 
covid-19. Zájemci o test si mohou 
termín rezervovat prostřednictvím 
webové stránky Krajské zdravotní 
(KZ) www.kzcr.eu/testcovid.  

S testováním na onemocnění 
covid-19 začala KZ v březnu 2020. 
Od té doby odebrali pracovníci odbě-
rových center téměř 287 tisíc vzor-
ků. S ohledem na nízkou poptávku se  
v současné době v rámci nemocnic KZ 
testuje už jen v Litoměřicích, Mostě  
a Litvínově. „Současnou situaci  
a zájem o testování nadále sleduje-
me a jsme připraveni reagovat podle 
aktuální situace,“ ujistila hlavní hygie-
nička KZ Dana Vaculíková. Naopak 
provoz od začátku prosince ukonči-
lo odběrové místo v Michalské ulici  
v centru Litoměřic. Důvodem byl 
nízký zájem o službu. Pacientům  
s podezřením na nákazu covidem 
by od podzimu měli antigenní testy 
provádět i praktičtí lékaři. Vyplývá 
to z doporučeného postupu, na 
kterém se dohodlo Ministerstvo 
zdravotnictví s praktickými lékaři.  
V tomto případě bude ale nutné pře-
dešlé objednání v ordinaci.          /rz/  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Běží průzkum Dobré místo pro život
Dotazníkové šetření Dobré místo pro život, které začalo 
v Litoměřicích ve druhé polovině října elektronickou 
formou, pokračuje v terénu. V ulicích města tak můžete 
potkat tazatele s dotazníky. Pokud vás některý z nich 
osloví, věnujte mu chvilku svého času.

Průzkum má za cíl zprostředkovat vedení města 
názory, postoje a preference občanů Litoměřic ve 
vztahu k jednotlivým tematickým oblastem. Výsledky 
proto budou pro město nejen „vysvědčením“, ale  
i významným podkladem pro rozhodování samosprávy 
o chodu radnice, fungování a dostupnosti služeb  
i dalším rozvoji města. 

Okruh otázek je zaměřený například na životní 
prostředí, kulturní a sportovní vyžití, dopravu, a to i ve-
řejnou, zaměstnanost, dostupnost služeb, bezpečnost 
a podobně. Část dotazů je standardizovaná, část pak 
mírně upravena na místní specifika Litoměřic.

„Při dotazníkovém šetření v ulicích Litoměřic se pro-
školení tazatelé prokážou osvědčením. I nadále probíhá 
sběr dat i elektronicky formou dotazníkové aplikace,“ 
informovala Petra Sýkorová z projektu LOKAL (Litoměřice 
Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky).

On-line verzi dotazníku naleznete na webové stránce: 
www.click4survey.cz/s4/52608/3ff4b52f. Zpracovatelem 
průzkumu bude společnost SANEK Ponte. Šetření potrvá 
do 10. prosince a navazuje na průzkumy z let 2011  
a 2017. Poslední průzkum ukázal, že většina respondentů 
(92,5 procent) byla s životem ve městě spokojena. Mírně 
nespokojeno bylo 6,1 dotázaných a velmi nespokojeno 
jen 1,4 procent.                                           /rz/

Probíhá dotazníkové šetření Dobré místo pro život. Do 
terénu jako tazatelky vyrazily i studentky Vysoké školy 
aplikované psychologie v Terezíně. Foto: M. Rozsypalová

V litoměřické nemocnici je nyní pro návštěvníky přehlednější pavilon 
centrálního příjmu. Přibylo zde nové značení.      Foto: Michaela Rozsypalová
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Regionální vinař a pořadatel akcí s vinnou tématikou Michal Závada obhospodařuje vinice na 
parkánech v Litoměřicích. Letos se poprvé podařilo úrodu sklidit.                Foto: Radim Tuček

SKLIZEŇ

Vínomilce čeká příští rok nevšední košt
Napodruhé to konečně vyšlo. Vinice na 
parkánech Josého Rizala vydaly úrodu. Pod-
le regionálního vinaře Michala Závady, jenž 
se o ně po dohodě s městem již druhý rok 
stará, bude z hroznů vyrobeno 17 raritních 
lahví suchého vína. 

„Jedná se o směs odrůd, které byly na místě 
vysazeny v 90. letech minulého století. Hrozny 
vyzrály na velmi pěkných 19 stupňů cukerna-
tosti. Víno právě dokvasilo, je stočené a nyní 
bude zrát,“ informoval Michal Závada.

Známý pořadatel oblíbených vinných akcí 
v regionu obhospodařuje například vinice pod 
Košťálovem nebo v Malých Žernosekách. Vloni 
se z úrody na atraktivním místě v Litoměři-
cích bohužel těšit nemohl. „Než stačily hrozny 
uzrát, tak se o ně „postarali“ vandalové. Otrhali 
je, ochutnali, a když zjistili, že jsou kyselé, 
odhodili je na zem,“ posteskl si Michal Závada.

Ochutnat víno z vinic na parkánech, kte-
ré je pěstováno bez chemické ochrany, bude 
možné příští rok na dalším ročníku Litomě-
řického hroznu. „Na této akci bych rád víno na 
košt nabídl,“ potvrdil Michal Závada, jenž víno 
vyrábí ve sklepě pod zámkem Skalka v obci 
Vlastislav.                                 Radim Tuček

PROMĚNA 

Studie revitalizace Mostné 
hory již byla dokončena
Mostná hora by i v budoucnu 
měla být oblíbeným výletním 
místem. Město právě dokončilo 
ve spolupráci s odborníky na 
ochranu životního prostředí stu-
dii její revitalizace. 

Na realizaci projektu za zhruba  
22 milionů korun chce získat do-
taci z Operačního programu Život-
ní prostředí 2021 - 2027. Pokud 
bude úspěšné, práce začnou příští 
rok na podzim. 

Podle plánů má dojít k obnově 
ploch veřejné sídelní zeleně, 
úpravě porostů směrem k přiro-
zené struktuře a druhové sklad-
bě s cílem posílit jejich stabilitu  
a biodiverzitu. Dalším cílem je 
zvýšení retenční schopnosti 
ploch, zajištění migrační prů-
chodnosti lesoparku pro živočichy, 
zlepšení hnízdních možností ptáků 
a životních podmínek dutinových 
druhů savců apod. „Vzniknout má 
svým charakterem několik různých 
typů ploch. A to tak, aby se zde 
dobře cítili jak lidé, tak i volně ži-
jící živočichové,“ podotkl vedoucí 
odboru životního prostředí měst-
ského úřadu Pavel Gryndler.  

Zodpovědnost  za  něko -
lik stovek uschlých stromů na 
Mostné hoře nese kromě škůdců 

hlavně počasí. Nejen Litoměřice, 
ale i okolí patří v rámci České 
republiky mezi regiony nejvíce 
zasažené suchem. Právě nedo-
statek srážek a s tím související 
výrazný pokles hladiny spodní 
vody stojí za tím, že smrky, bo-
rovice, buky, javory, jasany a habry 
usychají. Chystaná revitalizace je 

proto plánována s akcentem na 
odolnost proti klimatickým rizikům 
a zlepšení retenční a akumulační 
schopnosti vody v lokalitě. 

Na projekt bude v blízké bu-
doucnosti navazovat revitalizace 
aleje v ul. Osvobození, která je 
spojnicí Mostné hory s centrem 
města.                   Eva Břeňová

I v letošním roce pokračovalo kácení uschlých či nemocných stromů na 
Mostné hoře pracovníky technických služeb. Dřevo lidem následně město 
opět nabídlo zdarma.                                                 Foto: Radim Tuček

ZDARMA

O dřevo z Mostky
byl znovu zájem
Kácení uschlých či škůdcem na-
padených stromů na Mostné hoře 
pokračuje. Dřevo si domů odvážejí lidé 
oslovení dle pořadníku pracovníky od-
boru životního prostředí městského 
úřadu. Příjem žádostí však byl již na 
konci srpna uzavřen.  

Ve druhé vlně příjmu žádostí 
ukončené k poslednímu srpnu se 
přihlásilo 193 občanů Litoměřic. 
„Dosud jich bylo uspokojeno a dřevo 
si odvezlo více než pět desítek  
z nich, týdně jde o čtyři až osm lidí, 
přičemž jejich počet ovlivňuje hlavně 
počasí. Další příjem žádostí již město 
neplánuje,“ dokumentuje současný 
stav Lenka Brožová zodpovědná za 
správu zeleně. 

Stromy kácejí pracovníci tech-
nických služeb. Lidé si je pak 
rozřežou, odvezou a místo uklidí. 
„Městu šetříme finance za úklid 
Mostné hory a zároveň bráníme ni-
čení půdy těžkou technikou. Tento 
postup je ohleduplný vůči přírodě 
a vstřícný k občanům, kteří v době 
drahých energií dostávají dřevo zdar-
ma,“ poukázal na výhody vedoucí od-
boru Pavel Gryndler.

O bezplatném poskytnutí dřeva 
z Mostné hory obyvatelům Litomě-
řic rozhodli radní v roce 2020. První 
vlna kácení proběhla v roce 2021  
a skončila letos na jaře. Uspokojeno 
bylo 150 zájemců. Druhá vlna kácení 
probíhá od září. Završena má být na 
jaře příštího roku.                  /eva/
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ANKETA

Srdcařem Litoměřic se stal Michal Hanzl

Slova díků zněla v hradu 23. listopadu na slavnost-
ním vyhlášení ankety Srdcař Litoměřic 2022, 
kde bylo za své nezištné aktivity ve prospěch 
města a jeho obyvatel oceněno dohromady 48 
lidí. V pořadí již pátý ročník ankety organizovaný 
Zdravým městem Litoměřice doznal letos řadu 
změn. Zatímco v předchozích letech probíhalo 
zvlášť oceňování dobrovolníků jako fyzických 
osob a zvlášť podnikatelů jako právnických osob, 
nyní došlo ke sjednocení. Ze všech nominovaných 
Srdcařů veřejnost svými hlasy vybrala nakonec 
dvanáct těch, kteří v každé ze čtyř kategorií ob-
sadili první tři místa.

Všichni si z rukou starosty Radka Löwyho  
a senátora Ladislava Chlupáče převzali ocenění  
v podobě certifikátů, knihu Dějiny města Litoměřice  
a květinu. První tři si odnášeli i originální trička s 
logem ankety vyrobené přímo jim na míru. Vítě-
zové kategorií navíc odcházeli s unikátní skleněnou 
cenou ve tvaru srdce od skláře Jana Huňáta.

 „Jsem rád, že mohu na tuto tradici navázat. 
Těší mě, že je mezi námi spousta lidí, kteří jsou 
ochotní věnovat svůj čas a energii ve prospěch 
ostatních,“ přivítal přítomné na úvod starosta.

V kategorii Podnikatel, kde bylo nominováno pět 
Srdcařů, se nejlépe umístil Michal Hanzl. Ten se stal 
zároveň i patronem příštího ročníku, neboť v hla-
sování veřejnosti získal vůbec nejvíce hlasů v rámci 
všech kategorií. Nominován byl za dlouhodobou 
podporu kultury, jež se vymyká mainstreamové-
mu charakteru, pořádání festivalů a za příkladný 
způsob vedení hospody U letního kina. 

„Je vždy těžké v jakékoli anketě vybrat toho 
pravého člověka. Je v tom spousta subjektivních 
názorů a vždy, když někdo vyhraje, tak já mám 
pocit, že mohl vyhrát úplně někdo jiný. Já dělám 
to, co mě baví, a mám to štěstí, že to baví i ostat-
ní,“ komentoval své umístění Michal Hanzl a ujistil 

moderátorku večera Evu Břeňovou i hosty v sále, 
že i v příštím roce se v letním kině a v sousední 
hospodě bude konat řada akcí.

Druhé místo patří Nadačnímu fondu Delfín – 
šance dětem, který se dlouhodobě zabývá pod-
porou talentovaných dětí na Základní umělecké 
škole v Litoměřicích. Na třetím místě je Nadační 
fond BigMat CZ manželů Baudlerových, který byl 
nominovaný za pomoc občanům Ukrajiny po vy-
puknutí válečného konfliktu.

V nejpočetněji zastoupené kategorii Sociální 
věci a zdravotnictví, kam veřejnost nominovala 
33 dobrovolníků, nejvíce hlasů získala Hana Pav-
lištová, jež vede litoměřický Deutschklub. Účast-
níci těchto jazykových kurzů příspěvky za účast 
pravidelně věnují na podporu různých neziskových 
a charitativních organizací v Litoměřicích. Jako 
druhá se v této kategorii umístila Marie Mazan-
cová – dobrovolnice v Hospici svatého Štěpána, 
která pomáhá s péčí jak o lůžkové pacienty zařízení, 
tak i v rámci domácího hospice. Za organizaci akcí 
na podporu ukrajinských uprchlíků a činnost pro 
komunitní život v Litoměřicích byla nominovaná 
Renata Kutina Vášová, která obsadila třetí příčku.

V kategorii Sport získal nejvíce hlasů Jan Fibich 
a jeho tým. Nominovaný byl za dlouhodobou pod-
poru Hospice svatého Štěpána a spoluorganiza-
ci Běhů pro hospic. V letošním roce koordinoval 
virtuální část běhu Školy běží pro hospic, kdy se 
mu podařilo zapojit téměř všechny litoměřické 
základní školy.

Za organizaci běhu Školy běží pro hospic byla 
nominovaná také Hana Živcová, která naopak za-
pojovala střední školy a v kategorii Sport získala 
druhé místo. I třetí příčka je spojená s litoměřickým 
hospicem, konkrétně s organizací charitativního 
turnaje Volejbal pro hospic, který pořádá Zdeňka 
Terezie Špringlová.

V kategorii Kultury a vzdělávání nejvíce hlasů 
obdržela Hana Galiová, nominována byla za své 
nasazení v rozvoji letního kina a organizaci kul-
turních a filmových aktivit. Na druhém místě je 
Irena Štyrandová z Dílny ručního papíru, která se 
zasloužila o zachování kulturně řemeslné tradice 
spojené s výrobou ručního papíru. Na třetí místo 
poslala veřejnost svými hlasy Ludvíka Rubáše  
s kolektivem za organizaci letních křesťanských 
táborů pro děti z Litoměřic a okolí.

Překvapením večera byla novinka v podobě 
ceny starosty města. „Podnikatel není, ale podni-
katelům pomáhá. Sportovcem je tělem a duší. 
Kulturní člověk to je také a sociální věci ve svém 
srdci podporuje. Tím, komu chci poděkovat za jeho 
práci a za jeho srdce pro Litoměřice, je pan magistr 
Ladislav Chlupáč,“ oznámil Radek Löwy.

„Využiji této příležitosti k tomu, abych se připojil 
k poděkování. Na otázku, co považuji za největší 
bohatství našeho města, jsem vždy odpovídal, že 
jsou to zde žijící aktivní lidé. Je potřeba si jich vážit, 
a právě proto vznikla tato akce a já děkuji i všem, 
kteří se o ni zasloužili,“ reagoval Ladislav Chlupáč, 
který cenu nečekal.            Michaela Rozsypalová

Srdcaři Litoměřic 2022. Město na slavnostním večeru konaném v hradním sále poděkovalo dobrovolníkům, kteří nezištně ve svém volném čase pomáhají 
druhým a podílejí se na rozvoji našeho města. Na snímku vlevo je letošní patron Michal Hanzl, jenž získal nejvíc hlasů.       Foto: Michaela Rozsypalová

NOMINOVANÍ SRDCAŘI 2022
JASNET spol. s r.o., Mondi Štětí a.s., Nadační fond BigMat CZ, Nadační fond Delfín – šan-
ce dětem, Michal Hanzl, Petra Bližíková, Dominik Lendacký, Ludvík Rubáš a kolektiv, Irena 
Štyrandová, Hana Galiová, Petra Černá, Jakub Liegert, Zdeňka Terezie Špringlová, Hana Živ-
cová, Jan Fibich a jeho tým, Lenka Bittnerová, Dominika Círusová, Martina Círusová, Johana 
Červinská, Marie Foltýnová, Jiří Hauf, Irina Kalinina, Manželé Jan a Jana Kellnerovi, Markéta 
Kendíková, Lenka Klímová, Ivona Kozlová, Emílie Kuderová, Miroslav Marčal, Petra Merhou-
tová, Eva Moravcová, Jaroslava Nosálová, Jan Pajerek, Jozef Pasztor, Ota Řepík, Ivan So-
botka, Jaroslava Šredlová, Ludmila Šumanová, Erňa Vaňousková, Dagmar Vlčková, Eva Vopel-
ková, Jan Vraný, Marie Vykopalová, Renata Vytlačilová, Marta Zachová, Libuše Žamberská, 
Renata Kutina Vášová, Marie Mazancová a Hana Pavlištová.

SRDCAŘI S NEJVYŠŠÍM POČTEM HLASŮ
Kategorie Podnikatel: Michal Hanzl,  
Nadační fond Delfín – šance dětem,  
Nadační fond BigMat CZ
Kategorie Soc. věci a zdravotnictví: H. Pav-
lištová, M. Mazancová, R. Kutina Vášová
Kategorie Sport: J. Fibich a jeho tým, 
H. Živcová, Z. T. Špringlová
Kategorie Kultury a vzdělávání: H. Galiová, 
I. Štyrandová, L. Rubáš
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ÚSPĚCH

Pracovník Charity Litoměřice
získal významné ocenění
Vedoucí střediska služeb preven-
ce a humanitární pomoci Chari-
ty Litoměřice Jakub Ružbatský 
získal celorepublikové ocenění  
v podobě Ceny Charity. Slavnost-
ní udílení se konalo na konci října 
v katedrále svatého Víta na Praž-
ském hradě. 

Toto ocenění je udělováno za ne-
lehkou a obětavou práci charitním 
pracovníkům, dobrovolníkům nebo 
podporovatelům. Při letošním 
patnáctém ročníku bylo oceněno 
celkem devět laureátů napříč vše-
mi diecézemi. 

Jakub Ružbatský působí 
jako vedoucí azylového domu, 
noclehárny, terénních programů  
a nízkoprahového denního cent-
ra. Je také nositelem koncepce 
prostupného bydlení v Litoměři-
cích, zároveň je gestorem sociální-
ho bydlení v Brozanech nad Ohří, 
zajišťuje komplexní servis a chod 
služeb pro migranty z Ukrajiny na 
třech ubytovnách. 

Zároveň se plně věnoval mimo-
řádné události spojené s letošním 
rozsáhlým požárem v Hřensku, kde 
zajišťoval logistiku humanitární  
a materiální pomoci. 

            Michaela Rozsypalová

Jakub Ružbatský (vpravo) s ředitelkou Charity Litoměřice Karolínou Wan-
kovskou a prezidentem Diecézní charity Litoměřice Leo Galasem v ka-
tedrále sv. Víta na Pražském hradě.                        Foto: Charita Litoměřice 

Diakonie opět pořádala aukci,
vybrala 900 tisíc korun 
Listopadová benefiční aukce litoměřické Diakonie vynesla 900 tisíc ko-
run. Licitace pod taktovkou herečky a moderátorky Chantal Poullain (na 
snímku) a spoluzakladatele litoměřické pobočky Diakonie Zdeňka Bárty 
se už tradičně konala v sále hradu a nabídla jak díla od renomovaných 
umělců, tak i díla klientů a podporovatelů Diakonie.

Nejúspěšnější dražební položkou se stalo křeslo z Nábytkové dílny 
Diakonie, které se vydražilo za 101 tisíc korun. Výtěžek z aukce poputuje 
na dovybavení nového chráněného bydlení pro dospělé s mentálním po-
stižením v Kamýcké ulici. Tam by se první klienti měli nastěhovat už na 
začátku příštího roku. Reportáž z nového chráněného bydlení připravujeme 
do dalšího vydání Radničního zpravodaje.                 /rz, foto Karel Pech/

CHARITATIVNÍ VAŘENÍ

Nemocnice dostala 38 tisíc
Šestý ročník dobročinného vaření 
guláše a kapustnice pod taktovkou 
Srdcaře Litoměřic Josefa Pasztora 
a jeho týmu vynesl 38 tisíc korun. 

Dobročinnou akci přišly první listopa-
dovou sobotu do Krušovické pivnice 
podpořit desítky lidí, kteří za guláš  
a polévku přispěli dobrovolnou 

částku. Vybrané peníze organizátor 
už tradičně věnoval dětskému oddě-
lení litoměřické nemocnice, která za 
ně pořídí inhalátory na pokoje. 

V předchozích pěti ročnících bylo 
tímto charitativním vařením vybráno 
přes 130 tisíc korun. Částka byla 
využita na pořízení různého vyba-
vení.                                  /rz/

Jozef Pasztor opět připravil benefiční kapustnici a guláš. S přípravou 
mu tradičně pomáhal Jiří Zámiš.                                    Foto: Karel Pech 

ADVENTNÍ POSEZENÍ

Seniorům zahraje
Felix Slováček
Městská kulturní zařízení připravila 
pro seniory ve věku 75 let a starší 
adventní posezení. Uskuteční  se 
ve středu 7. prosince v Kulturním  
a konferenčním centru. Akce je 
určena pouze pozvaným, pro něž 
bude připraveno malé občerstvení  
a vánoční cukroví. K poslechu a tan-
ci vystoupí kapela Ondřeje Provaz-
níka s písněmi Karla Gotta, Felix 
Slováček a kapela Rostislava Pe-
chouška.                               /tuc/

KAMPAŇ

Dny zdraví nabídly
řadu aktivit
Po celý říjen se v Litoměřicích ko-
nala kampaň Dny zdraví. Zájemcům 
z řad veřejnosti nabídla řadu růz-
ných aktivit. Nechybělo například 
tradiční plavání v krytém bazénu, 
které bylo ve vyhrazených hodi-
nách zdarma. Lákaly také kruhové 
tréninky s fitness trenérem, sku-
pinová běhání pro začátečníky  
i pokročilé, otužování, cvičení pro 
děti a mnoho dalšího. Mezi méně 
náročné činnosti v rámci Dnů zdraví 
patřily přednášky o zdravém život-
ním stylu a psychickém zdraví. 
Jablíčkový den upozornil na rizika 
nádorových onemocnění.         /rz/

                  CHARITA 13
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DAR 

Unikátní tapisérie zdobí vstup
do litoměřického hradu
Jedinečná tapisérie vyobrazují-
cí dominanty a historické domy  
v Městské památkové rezervaci  
v Litoměřicích zdobí vstup do hradu. 

Autorkou díla je malířka a textilní vý-
tvarnice Miroslava Krausová, která ho 
vytvořila už r. 1988. V minulosti byla 
vlastnictvím družstva Inva. Právě od 
družstva zastoupeného jeho před-
sedou Josefem Hančlem město dílo 
získalo jako dar, neboť pro něj původní 
majitel už neměl vhodné prostory. 

„Toto místo je ideální. Je tu dosta-
tečně vysoká stěna i dostatek světla. 
Zároveň je v sousedství nádherného 
historického portálu hradu,“ poukázal 
bývalý starosta Ladislav Chlupáč, kte-
rý se spolu s ředitelkou Městských 
kulturních zařízení Michaelou Mokrou 
a Josefem Hančlem účastnil symbo-
lického předání tapisérie.             /rz/

Přes tři metry vysokou a bezmála dva metry širokou tapisérii dostalo 
město darem od společnosti Inva Litoměřice zastoupené Josefem Han-
člem (vpravo). V hradu jí symbolicky převzal tehdejší starosta Ladislav 
Chlupáč.                                                     Foto: Michaela Rozsypalová

SVĚT 2030

Konference nabídla
tipy na udržitelnost
Jaký je plán na lepší svět všech 
zemí OSN a sedmnáct cílů udr-
žitelného rozvoje, na kterých se 
všechny členské státy shodly?  
A jak tyto cíle uplatňovat v byznysu, 
napříč sektory, organizacemi, firmami 
i v běžném životě? Na to se snažila 
odpovědět Konference Svět 2030, 
která se konala v hradu. Na účastníky  
z řad odborné i laické veřejnosti če-
kaly praktické tipy jak ze zahraničí, 
tak i z Česka nebo přímo z Ústeckého 
kraje, které lze v rámci udržitelnosti 
využít.  Vystoupili například zástupci 
městského úřadu – vedoucí odboru 
životního prostředí Pavel Gryndler a 
politik Zdravého města Petr Hermann. 
Dále vedoucí kanceláře OSN v Česku 
Michal Broža, zástupci Ústecké ko-
munitní nadace, Charity ČR, Knihov-
ny Karla Hynka Máchy, Gymnázia 
Josefa Jungmanna, Vysoké školy 
aplikované psychologie v Terezíně 
nebo také zástupci firem Malfini  
a Hennlich.

„Vedeme dialog s lidmi z organizací 
různých velikostí napříč společností. 
Diskutujeme o udržitelném rozvoji  
v našich životech. Sdílíme navzájem, 
co plánujeme a jak cíle udržitelného 
rozvoje pojímáme srozumitelně a 
účinně. Chceme přispívat k zachování 
a regeneraci našeho světa, ve kterém 
se dobře pracuje a žije. Díky spolu-
práci a partnerství se nám to může 
povést. Věříme, že když se potkají 
správní lidé na správných místech, 
věci se začínají opravdu dít,“ uvedla za 
pořadatele Petra Sýkorová z projektu 
městského úřadu LOKAL, mezi jehož 
cíle patří právě naplňování cílů udrži-
telného rozvoje.                   /rz/

PRO PEDAGOGY 

Jubilejní Kapradí poučilo učitele

Litoměřický hrad byl dějištěm 
jubilejního 20. ročníku krajské 
konference Kapradí. Akci určenou 
pro pedagogy z Ústeckého kraje, 
kteří se zaměřují na environmentální 
výuku, připravilo Středisko 
ekologické výchovy SEVER. 

Na úvod organizátoři symbolicky 
sfouknutím svíček na dortech připo-
mněli nejen jubilejní ročník konferen-
ce, ale také 25. výročí vzniku pobočky 
SEVERu v Litoměřicích. 

Akce se kromě pedagogů účastni-
la mimo jiné i nová krajská koordiná-
torka environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) Daniela 
Spiesová a nechyběli ani zástup-
ci města starosta Radek Löwy  
a místostarostové Jiří Adámek a Petr 
Panaš. 

Po úvodních slovech následovala 
přednáška ředitele SEVERu v Horním 
Maršově Jiřího Kulicha, který připo-
mněl začátky ekologické výchovy  
v Česku a její postupný vývoj až do 

současnosti. O stavu environmentální-
ho vzdělávání, výchově a osvětě  
v Ústeckém kraji ve světle výzkumu 
hovořil Roman Kroufek z Pedagogické 
fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. 

Konference Kapradí pokračovala 
do odpoledních hodin v prostorách 
Základní školy Na Valech, kde na 
účastníky čekaly dílny, které nabíd-
ly praktické informace a ukázky, jak 
zařadit aktivity z oblasti ekologické 
výchovy do výuky na školách.       /rz/

Na akci oslavilo 25 let působení v Litoměřicíh Středisko ekologické výchovy SEVER.    Foto: M. Rozsypalová
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ADVENT

Vánoční trhy i letos potěší
Dřevěné domečky, andělé, Ježíškova pošta, vůně 
svařeného vína, sváteční melodie a rozzářené oči dětí, 
takové budou letošní Vánoční trhy v Litoměřicích. Konat 
se budou od 9. do 23. prosince každý den v době od 11 
do 20 hodin.   

Už loni sklidila kouzelná vánoční dekorace obrovský 
úspěch. Na vánočních trzích nebudou proto opět 
chybět nazdobené slavnostní vstupní brány, osvětlená 
kašna, dřevěné stánky i světelné dekorace. Program 
bude plný koled, pohádek pro děti, soutěží i koncertů. 
Ani letos nepřijdete o vánoční stromečky nazdobené 
mateřskými školami a dalšími dětskými subjekty a ob-
líbenou Ježíškovu poštu. Andělskou dopisní schránku 
bude opět možné najít u fotokoutku. Nazdobený a zářící 
vánoční strom náměstí zdobí od první adventní neděle.  

Po celých patnáct dní budou náměstím znít vánoční 
melodie, dětem zahraje Štěpánčino divadlo, vystoupí 
pěvecké sbory, zahrají Rosťa Pechoušek, kapela NO 
NAME LT,  Voice, 4TETy či Podřipský žesťový kvintet. 
První sobotu zpestří program zpěvák a herec Josef 
Vágner. Celé trhy slavnostně zakončí koncert Zuzany 
Stirské s Fine Gospel Time. 

„Po dvouleté pauze to vypadá, že se konečně vrátí-
me k oslavám adventního času. Letošní trhy se ponesou 
v duchu významné barvy – „Zlaté Vánoce“. V minulém 
roce neměli lidé takovou možnost si plnohodnotně námi 
připravenou výzdobu vychutnat. Letos za běhu akce to 
bude zajisté kouzelnější. Celý prostor bude dekorován  
a program laděn tak, aby oslovil primárně naše nejmenší 
publikum,“ řekla Michaela Mokrá, ředitelka MKZ.                                                        

Daniela Kekrtová, MKZ

ÚSPORA

Město neomezí výzdobu,
pouze časy svícení
Město na vánoční výzdobě šetřit 
nebude. Drobná změna se projeví 
pouze v podobě změn termínů  
a časů svícení vánočních dekorací. 

„Vánoční strom a nasvětlená kaš-
na na Mírovém náměstí svítí od 
první adventní neděle, kdy byl 
strom slavnostně rozsvícen, a 
to až do Tří králů, tedy 6. ledna. 
Ostatní světelná dekorace trhů 
bude svítit od 9. do 26. 12., tedy 
v době konání vánočních trhů a 
navazujících hlavních vánočních 
svátků,“ informoval starosta Ra-
dek Löwy. 

Město zvažovalo, jak se postavit 
k rozsvícení dalších světelných 
vánočních dekorací. S ohledem 
na fakt, že vánoční výzdoba byla 
postupně obměňována a obsahuje 

úsporné osvětlení (LED), rozhodli 
radní, že osvětlení města bude le-
tos bez omezení. Dalším důvodem 
je fakt, že až do konce letošního 
roku má ceny energií zastropované. 

Naopak významně byl po-
nížen rozpočet vánočních trhů, 
a to řádově o několik set tisíc 
korun. „Vzhledem k velkému růs-
tu cen dodavatelských služeb  
a sníženému příspěvku ze strany 
zřizovatele bylo nutné nastavit 
určitá opatření. Ke změnám do-
šlo v nastavení programu akcí  
a zároveň jsme zkrátili průběh 
trhů do dvou na sebe nenavazují-
cích akcí. Nicméně i tak můžeme 
návštěvníkům slíbit, že si každý na 
trzích přijde na své,“ ujistila ředi-
telka MKZ Michaela Mokrá.
                              Eva Břeňová

STŘÍBRNÝ SMRK

Vánoční strom je
z Mládežnické ulice
Letošní vánoční strom, který zdobí 
Mírové náměstí, byl na Mírové ná-
městí  přivezen z Mládežnické ulice. 
Stříbrný smrk daroval podobně jako  
v předešlých letech soukromý dárce.

Na náměstí strom po pokácení 
technickými službami přivezla 
speciální technika 21. listopadu. 
Světelná výzdoba se na vánočním 
stromu poprvé rozzářila o první 
adventní neděli. Slavnostní rozsvícení 
si lidé společně mohli užít po dvou 
letech, neboť opatření spojená s 
epidemií koronaviru setkání většího 
počtu lidí nedovolovala.            /rz/

Dárek z Litoměřic pod stromečkem potěší

Zvonek
85 Kč 

Pláštěnka
30 Kč 

Konvička
280 Kč 

Dějiny Litoměřic
490 Kč 

Hrnek
150 Kč 

Kalendář
170 Kč / 129 Kč

Dětské body
180 Kč 

Nákrčník
99 Kč 

Podsedák
160 Kč 

Zakoupíte v infocentru

Tričko 240 Kč
Taška 99 Kč

Kašna oblečená do vánočního již zdobí náměstí.        Foto: Eva Břeňová 
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KULTURAPROSINEC
21. 11. – 4. 12. 
Sbírka: Krabice od bot
Sběrné místo: Diakonie ČCE 
Rooseveltova 7

1. 12. – 28. 2.
Výstava fotografií „Na okamžik“
Galerie Gotické dvojče, Vernisáž    
1. 12. od 17 h

2. 12. – 31. 1.
Objektivně vzato XXL
Výběr fotografií autora Miroslava 
Zimmera. Fotogalerie nemocnice

2. 12. 
Recykl čtenářský deník
Miroslava Nedvědová
Knihovna K. H. Máchy, 15 h.

3. 12.
Adventní jarmark
Hrad Litoměřice, 10 – 16 h 

3. 12.
Vystoupení žáků ZUŠ
V rámci Vánočního jarmarku
Hrad, 10 – 12 h

3. 12.
Bohoslužba za císaře Karla IV.
Hradní kaple, 14 h

3. 12.
David Pomahač & Jiří Imlauf
Koncert hudebníků z Houpacích koní 
Hospoda U letního kina, 19.30 h

4. 12.
Čert a Káča
Divadlo K. H. Máchy, 10 h 

4. 12.
Adventní mše
Kostel Všech svatých, pro veřejnost 
otevřen 10 – 17 h. Mše 9 a 18 h 

5. 12.
Setkání se sv. Mikulášem
Kostel Všech svatých, 16.30 h 

6. - 8. 12.
Vánoční jarmark a tvořivé dílny
DDM Rozmarýn, 8:30 - 15 h

6. 12.
Půjdem spolu do divadla
Vystoupení žáků ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

7. 12. 
Jak jsem se kypřila 
aneb Říkali mi vichřice 
Zdenka Barcalová
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

8. 12.
Slavnostní přivítání betléma 
Josefa Heji
Muzeum insitního umění, 16 h
Betlém vystaven do 6. 1. 2023

8. 12. 
Tak já letím 
One - woman show s A. Polívkovou
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

9. – 23. 12.
Vánoční trhy
Mírové náměstí

9. 12.
Tajná abeceda 
MgA. Anna Pleštilová
Knihovna K. H. Máchy, 10 h 

9. 12.
Koncert kapely Kelt
1. KŠPA, Máchovy schody 13/4, 
2. poschodí, 19 h 

10. 12.
Ukázka malby horkým sklem 
pod vedením Jiřího Nid Suchého
Severočeská galerie výtvarného 
umění, 10 a 15 h

10. 12. 
Vánoční krasopísmo 
a balení dárků 
Simona Košíková
Knihovna K. H. Máchy, 8 - 11 h 

10. 12.
Sobotní keramická dílna
DDM Rozmarýn, 9 – 11 h

10. 12.
Andělská cesta za pokladem
Střelecký ostrov, 14 h 

10. 12.
Příhody sedmi železničních 
skřítků
Křest knihy autora Karla Macase
Káva s párou, 15 h

11. 12.
Adventní mše 
Kostel Všech svatých, pro ve-
řejnost 10 – 16 h, mše v 9 a v 18 h
Adventní benefiční koncert 16 h 

11. 12.
Zábavné dopoledne
DDM Rozmarýn, 10 - 12 h

11. 12.
Adventní benefiční koncert
Ve prospěch Asociace rodičů dětí 
nevidomých a slabozrakých
Kostel Všech svatých, 16 h

12. 12.
Beseda Celia 
Knihovna K. H. Máchy, 17 h 

12. 12.
Janek Ledecký
Vánoční koncert. Kulturní a konfe-
renční centrum, 19 h

13. 12.
Maraton psaní dopisů
Amnesty International
Knihovna K. H. Máchy, 10 - 16.45 h

13.12.
LiStOVáNí
One woman show Petry Bučkové
Káva s párou, 18.30 h 

14. 12.
Komunikace jinak 
Luděk Mašek
Knihovna K. H. Máchy, 17 h 

14. 12.
Vánoční koncert žáků hudebního 
oboru ZUŠ 
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

14. – 16. 12.
Marwil – prodej second handu
Zahrada Čech, pavilon A

15. 12.
Vánoční koncert pěveckých sborů 
ZUŠ Hlásku a SamoHlásku 
Varhanní sál, ZŠ B. Němcové, 18 h 

17. 12.
Předvánoční cyklokros
Bikrosová dráha, 10 h

18. 12.
Adventní mše 
Kostel Všech svatých, pro veřejnost 
16 – 19 h, mše v 9 h a v 18 h
Adventní benefiční koncert 16 h 

18. 12.
Zlatovláska
Sváťovo dividlo
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

18. 12.
Benefiční adventní koncert 
souboru Madrigalion Praga
Kostel Zvěstování Panny Marie, 19 h

20. 12.
Kaktusový květ – nový termín 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

23. 12.
Živý Betlém
Dómské náměstí, 14 – 17 h

23. 12.
Netradičník /6/
Tvořivé předvánoční odpoledne 
Gotické dvojče, 15 – 20 h 

24. 12.
Půlnoční mše svatá
16 h mše svatá pro rodiny s dětmi,
21:30 h vánoční mše „půlnoční“
Kostel Všech svatých, pro veřejnost 
otevřen 9 – 16 h

24. 12.
Vánoční zpívání před radnicí
Písně v podání ženského sboru 
Cantica Bohemica. 
Mírové náměstí, 15 h

25. 12.
Hod Boží vánoční
Kostel Všech svatých, pro veřejnost 
10 – 17 h, mše v 9 a v 18 h

26. 12.
Vánoční výstup na Varhošť
Sraz v 9 h u pokratických závor

26. 12.
Svátek sv. Štěpána
Kostel Všech svatých, pro veřejnost 
otevřen 10 – 17 h, mše 18 h
Katedrála sv. Štěpána, mše v 10 h

26. 12.
Vánoční zpívání s Pány kluky  
a Pány z Kalicha
Katedrála sv. Štěpána, 15 h

26. 12.
Vánoční koncert
Ženský pěvecký sbor Cantica 
Bohemica
Kostel Všech svatých, 16 h

31. 12.
Putovní divadelní hra 
ze železničářského prostředí
Káva s párou, 13 h

31. 12.
Děkovná bohoslužba
Kostel Všech svatých, pro veřejnost 
14 – 17 h, mše v 7:30 h 

1., 5., 8., 12., 15., 19., 22., 26., 
29. 12. Cihelna se hýbe
Zábavné sportovní odpoledne 
Rákosníčkovo hřiště, 18.15 h

LEDEN
1. 1.
58. ročník Novoročního 
výstupu na Radobýl
Tradiční Memoriál Karla Pou-
chy. Odchod po žluté turis-
tické značce od žel. zastávky 
Cihelna. 9 – 13 h rozdávání 
novoročenek 

1. 1.
Nový rok 
Kostel Všech svatých, pro 
veřejnost otevřen 10 – 17 h, 
mše v 9 a 18 h 

4. 1. – 3. 3.
Výstava - Litoměřické 
zastavení 
Petr Hermann. Divadlo K. H. 
Máchy, vernisáž 4. 1. v 17.30 h

6. 1.
Večerní keramika
DDM Rozmarýn, 17 h

14. 1.
Sobotní keramická dílna
DDM Rozmarýn, 9 h

16. 1. – 6. 3.
Humor ve fotografii
Kolektiv autorů
Fotogalerie nemocnice

17. 1.
Děti a technologie 
Jan Kršňák
Knihovna K. H. Máchy, 10 h 

25. 1. 
Poválečná historie dolu Richard
Tomáš Rotbauer 
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 
26., 30.1. 
Cihelna se hýbe
Zábavné sportovní odpoledne 
Rákosníčkovo hřiště, 18.15 

Hudební pondělky
Pravidelná dávka swingu, 
jazzu, latiny, country, i popu 
v podání Aďa Škarda bandu
Krušovická pivnice, 18 – 22 h
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