
Poplatek za odpad
zřejmě bude navýšen
Náklady města na nakládání  
s komunálním odpadem ra-
ketově rostou. Naopak příjmy 
města výrazně klesají.  
/více na str. 4/

Vraky už nebudou
hyzdit město 
Vraky a dlouhodobě odsta-
vená auta budou odtažena a 
sešrotována, pokud majitelé 
nezareagují na výzvu města.
/více na str. 3/

Nemocnice zvládá
boj s koronavirem
Nemocnice musela omezit 
neakutní péči a z části snížit 
kapacitu standardních lůžek 
kvůli péči o pacienty s covidem.
/více na str. 8/

Fotopoint: vítěz získá 
deset tisíc korun
Město vyhlašuje veřejnou 
soutěž pro kreativní, výtvarně 
nadané lidi s citem pro veřejný 
prostor. Vítěz získá 10 tisíc Kč.
/více na str. 14/

ROZPOČET MĚSTA 

Město bez dluhů krizi zvládne
Rozpočet města na rok 2021 bude nejdůležitějším 
bodem prosincového veřejného jednání městského 
zastupitelstva. Navržen je jako přebytkový (o 27 
milionů korun). Počítá s mimořádným až sedm-
desátimilionovým výpadkem příjmů v letošním 
roce (ve srovnání s rokem loňským), způsobeném 
pandemií, a zrušením superhrubé mzdy.

Vedení radnice je nicméně přesvědčeno, že i tak-
to dramatický pokles v období krize, která vysoce 
přesahuje krizi z roku 2008, město Litoměřice 

zvládne. Hospodaří totiž bez dluhů a s finanční 
rezervou v řádech několika desítek milionů korun.  

„Přesto jsme raději v investicích částečně zatáhli 
za ruční brzdu a některé projekty prozatím odložili. 
Vedoucí odborů městského úřadu i ředitelé příspěv-
kových organizací museli snížit provozní výdaje  
o 10 procent a realizovat pouze projekty, jež jsou pro 
chod města nezbytné, případně vázané na již zís-
kanou a schválenou dotaci. Šetříme i v oblasti mezd,“ 
charakterizoval současný i budoucí stav místosta-
rosta Karel Krejza. Dokončení na straně 2

Farmářské trhy probíhají každé páteční odpoledne na tržnici. Koupíte 
zde i čerstvé ryby. Foto: Radim Tuček 

KAŽDÝ PÁTEK

Farmářské 
trhy probíhají
Čerstvá zelenina, ryby, maso, 
různé druhy chlebů, srdce  
z perníku či nepřeberné množ-
ství koření. To a mnohem víc 
nabízejí  farmářské trhy, které 
pravidelně každý pátek od 7 do 
13 hodin probíhají na Tržnici 
Felixe Holzmanna. A to i v době 
vládních protiepidemiologických 
opatření, která jsou dodržována.

„O regulaci provozu tržnice, ani 
farmářských trhů vedení města 
neuvažovalo. Jde o podporu 
lokálních prodejců a pěstitelů  
a nákup čerstvého zboží  
na tržnici, tedy na čerstvém 
vzduchu, s rouškami a  
v rozestupech, byl a je na rozdíl  
od přeplněných supermarketů 
za této situace ideální,“ konsta-
toval místostarosta Karel Krejza.

Pro malovýrobce jsou farmář-
ské trhy momentálně jedinou 
možností, jak prodat své výpěstky 
a uživit se. Možnost přijet tak 
využívají, jak to jen jde. „Opatření 
jsou zničující jak ekonomicky, tak 
duševně. Ti farmáři, kteří ještě 
fungují, proto jezdí v maximální 
míře, což mě těší,“ uvedl Libor 
Uhlík, který pořádá farmářské trhy 
i v České Lípě a Kladně.

Trhy budou nadále probí-
hat každé páteční dopoledne. 
S blížícími se Vánocemi vždy 
dochází ke změnám v sortimen-
tu. Nabídku doplňují výrobky s 
tematikou nejkrásnějších svátků 
v roce. „Rádi bychom zde měli 
i tradiční ukázky řemesel, ale 
nyní to nejde. Doufám, že se po-
stupně situace změní k lepšímu,“ 
věří Libor Uhlík. /tuc/

ON - LINE PŘENOS

V pátek rozsvítíme
vánoční strom
Vánoční strom a s ním i výzdoba 
se rozsvítí, bohužel s ohledem na 
epidemiologickou situaci  
bez účasti veřejnosti, v pátek  
4. prosince v 18 hodin. Lidé však 
o každoroční zážitek nepřijdou. 

Rozsvěcení stromu můžete  
sledovat on-line na Fcb Litoměři-
ce Srdcem a Fcb Litoměřicko 24. 
Celý program zahájí v 17 hodin 
předtočená pohádka Sváťova 
dividla , následovat bude vánoční 
troubení z věže Kalich  
v podání Podřipského žesťového 
kvintetu. Těsně před 18. hodinou 
zazní z úst starosty poselství  
pro adventní čas. V 18 hodin 
dojde k rozsvícení symbolu 
Vánoc i ostatní výzdoby. Tu 
letos zkrášlí světelné stromy, 
které orámují prostor, kde bývají 
vánoční trhy.  Ty se bohužel 
konat nemohou. Živé vysílání  
po 18. hodině zakončí předto-
čené vánoční poselství biskupa  
a záznam videomappingu na 
téma historie  801letého města.

/eva/
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ZKUŠEBNÍ VÁRKY V ÚNORU

Otevření pivovaru
zhatil koronavir
Již v prosinci chtěl nový nájem-
ce pivovaru začít vařit litomě-
řické pivo. Jeho plány však 
zhatil koronavir. 

„Ve své podstatě jsem  
za to rád, protože rozjezd 
výroby za této situace by byl 
naprosto  likvidační,“ přiznává 
jednatel společnosti Hutár 
Agro, s. r. o.  Daniel Hutár. 
Každopádně podmínky státem 
poskytnuté dotace jsou i nadále 
plněny, společnost měsíčně 
platí městu nájem.

Smlouva na dodávku techno-
logií potřebných k výrobě byla 
podle jednatele Hutára pode-
psána a montáž je plánována  
na druhou polovinu ledna.  
„V průběhu února uvaříme první 
zkušební várky piva. Pokud to 
epidemiologický stav dovolí, rádi 
bychom slavnostně představili 
veřejnosti desetistupňové pivo, 
jedenáctku Kalich a pivní speci-
ál na jaře,“ odhaduje podnikatel.

Revitalizace levé části 
pivovaru byla ukončena v loň-
ském roce. Cílem bylo zachování 
původního industriálního 
vzhledu a maximálního počtu 
původních prvků. Stála 22 mi-
lionů korun, z toho 11,4 milionu 
pokryla dotace z programu 
RE:START. Novým nájemcem  
se stala rodinná firma Hutár 
Agro, s. r. o.

Během dalších let čeká 
rekonstrukce i pravou část 
pivovaru, který se nachází  
v historickém jádru města. 
Ten město před lety odkoupi-
lo v obavě z toho, aby objekt 
nezískal podnikatel, který by jej 
využil k účelu, jenž by neod-
povídal atraktivitě místa, kde 
se nachází (sklady, vietnamští 
prodejci apod.) /eva/

ROZPOČET 2021

Město bez dluhů krizi zvládne
Dokončení ze strany 1 
Nejvýznamnější investicí příštího 
roku každopádně bude oprava se-
cesní staré radnice, jež je sídlem 
Oblastního muzea. Na realizaci 
projektu za 50 milionů korun 
získalo město z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu dotaci ve výši 90 procent. 
„Nicméně věřím, že i některé další 

investice budeme moci na jaře do 
rozpočtu vrátit,“ domnívá se sta-
rosta Ladislav Chlupáč. Na mysli 
má  například zahájení stavby 
ulice  Bojská, jež má být páteřní 
komunikací Miřejovické stráně.

Město bude pokračovat  
i v projektových přípravách oprav 
další části budovy bývalého 
pivovaru pro podnikatelské využi-

tí. Dále hodlá aktualizovat doku-
mentaci na rekonstrukci bývalého 
vojenského velitelství v ulici 5. 
května (bývalá VUSS), kam chce 
nastěhovat základní uměleckou 
školu. „Dobrou zprávou je, že Mi-
nisterstvo obrany ČR má ve svém 
rozpočtu prostředky na opravu 
své budovy v areálu Jiříkových 
kasáren tak, aby nám mohla ar-
máda předat i první patro budovy 
VUSS, a tím umožnit mnohem 
jednodušší nalezení dotační pod-
pory,“ doplnil Karel Krejza.

Eva Břeňová

BEZPEČÍ chODců jE PRIORITOU

Na Kocandě je nový přechod
Nový přechod pro chodce  
na křižovatce ulic Na Kocandě 
a Jiřího z Poděbrad, na hlavním 
tahu městem na Českou Lípu, 
byl rekonstruován s cílem 
zvýšit bezpečnost chodců  
na frekventované silnici. 
Projekt zahrnoval i stavbu 
chodníků, autobusových za-
stávek, ostrůvku v přechodu  
či nové osvětlení.

Plánovaný termín dokončení, jímž 
byl konec září, nebyl dodržen. 
Průběh prací negativně ovlivnila 
epidemie, díky které se stavební 
firma potýkala s personálními 
problémy. Několikatýdenní zdržení 
ovlivnila i dodatečná úprava 
projektové dokumentace. Dokon-
čená stavba již prošla kolaudací 
krajského úřadu.

Realizace projektu si 
vyžádala 3,9 milionu korun. 
„Z čehož 2,9 milionu korun 
pokryla dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury, 
zbytek doplatilo město,“ sdě-
lila Dana Svobodová, vedoucí 
oddělení veřejných zakázek a 

projektů městského úřadu.
V blízkosti nového přecho-

du pro chodce se však nadále 
pracuje. „Konkrétně jde  
o celkovou rekonstrukci kana-
lizačního a vodovodního řadu, 
včetně přípojek v ulici Na Vinici, 
kterou provádí Severočeská vo-
dárenská společnost,“ vysvětlil 

Václav Blecha, investiční tech-
nik odboru územního rozvoje 
městského úřadu. Ačkoliv to 
původně měla v plánu, SVS se 
průběh prací nepodařil skloubit 
s probíhající stavbou přechodu 
realizovanou městem. Práce by 
měly být ukončena nejpozději 
na konci ledna. /tuc/

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

jEDNÁNÍ S ŘEDITELSTVÍM SILNIc A DÁLNIc

Východní obchvat Litoměřic prověří nová studie 
O stavu přípravy litoměřického obchvatu  
a dalších silničních stavbách v okolí města 
jednali formou videokonference zástupci 
chomutovské Správy Ředitelství silnic  
a dálnic s vedením Litoměřic.

Hlavním bodem jednání byla příprava vý-
chodního obchvatu města, který by výrazně 
pomohl od tranzitní dopravy z ulic  
Na Kocandě a Českolipské.

„V červenci jsme podepsali smlouvu  
na zpracování technicko-ekonomické studie 
včetně záměru projektu. Ve druhé polovině 
příštího roku očekáváme posouzení záměru 
projektu centrální komisí Ministerstva 
dopravy ČR. Pokud bude projekt schvá-
len, okamžitě zahájíme navazující kroky 

přípravy,“ reportoval aktuální stav přípravy 
vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov 
Marek Sotona. V případě standardního 
průběhu přípravy by měla realizace téměř 
tříkilometrového obchvatu začít v roce 
2027. Místostarosta města Litoměřice Karel 
Krejza se v této souvislosti zajímal o pro-
tihluková opatření na novém obchvatu, což 
však vzejde až z výsledků hlukové studie.

Dlouhodobým dopravním problémem ve 
městě je křižovatka u nákupního centra Na 
Soutoku v Želetické ulici, kterou prochází 
silnice I/15. Ve špičkách se tato oblast 
stává prakticky neprůjezdnou. Z provedené-
ho kapacitního posouzení však vyplývá, že 
zamýšlený kruhový objezd je jako investice 
ŘSD neopodstatněný. Vedoucí odboru 

územního rozvoje MěÚ Venuše Brunclíková 
potvrdila, že město připravuje projektovou 
dokumentaci na realizaci okružní křižovatky 
a připravuje výkup potřebných pozem-
ků. „Rádi bychom vyvolali další společné 
jednání nad tímto problémem a řešili nějaké 
možnosti spolufinancování,“ sdělila vedou-
cí odboru územního rozvoje. Cestou ke 
společnému financování by mohla být bez-
pečnostní inspekce v dané oblasti, kterou 
ŘSD provede do konce tohoto roku.

Z pohledu údržby stávajících komunikací 
ve správě ŘSD byl vedením města Litomě-
řice vznesen požadavek na častější údržbu 
Tyršova mostu, který je hojně využíván 
pěšími a cyklisty.

/Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR/
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SILNIcE, chODNÍKY, SÍTĚ

I letos probíhaly opravy
Téměř ve dvaceti ulicích Litoměřic byly letos 
opraveny chodníky a silnice. Chodníky technické 
služby spravily například v ulicích Nezvalova, 
Českolipská, Na Výsluní, Družstevní, Stránského, 
Werichova, Svojsíkova, Štursova či Revoluční.

„V ulici Bójská je nová i silnice a v Sadové silnice i 
osvětlení. Kompletní rekonstrukcí prošla v listopadu 
ulice Neumannova,“ uvedl Ladislav Pošík, investiční 
technik odboru územního rozvoje MěÚ.

V dalších případech souvisela s opravami 

chodníků a silnic i rekonstrukce vodovodu a kana-
lizace. To byl případ ulic Nezvalova a Nerudova, kde 
rozsáhlé práce skončily na konci srpna. „Opraveno 
je již i v ulici Dvořákova. Nyní ještě pracujeme v uli-
ci Na Vinici. I tam bude letos hotovo včetně nové-
ho povrchu silnice. Pouze položení zámkové dlažby 
vzhledem k počasí možná necháme až na jaro,“ 
sdělil Jiří Hladík za Severočeskou vodárenskou  
společnost (SVS), která stavby provedla.

SVS provedla i opravu kanalizace v ulici 
Mrázova. Ta byla rekonstruována bezvýkopovou 
technologií, a nedošlo tak k narušení nedávno 
opraveného povrchu silnice. /tuc/

Za mateřskou školou v Mládežnické ulici je vraků hyzdících prostředí 
hned několik. Foto: Radim Tuček 

SLOVO STAROSTY

Vážení 
Litoměřičané,
máme před 
sebou poslední 
měsíc roku, 
který byl pro 
nás všechny 
naprosto výji-
mečný. Prošli 

jsme zkouškou odolnosti, trpě-
livosti, odpovědnosti jednoho 
vůči druhému, začali jsme si více 
vážit sounáležitosti a vzájemné 
podpory. Mé poděkování patří 
všem, kteří se zasloužili o to, že 
jsme byli schopni se se všemi 
problémy s menším či větším 
úspěchem vyrovnávat a zároveň 
pomáhat potřebným.

Blíží se období adventu, obdo-
bí nejkrásnějších svátků v roce. 
Po mnoha letech se nepotkáme 
osobně. Nedáme si společně 
svařené víno na vánočních trzích, 
nezazpíváme si na náměstí, 
nezatančíme na Vánočním plesu. 
Ale i tato doba má svá pozitiva.  O 
to více si budeme moci užít svých 
rodin, svých nejbližších. Skutečný 
duch Vánoc prožijeme jako naši 
předci - skromně, ale důstojně. 
Zapalme si ve svých domovech 
každou neděli adventní svíčku a 
věřme, že mimořádné události, 
které různou měrou poznamenaly 
každého z nás, společně zvládne-
me.  Ladislav Chlupáč 

ODTAhY 

Vraky už nebudou hyzdit město
Litoměřická radnice začne na 
začátku prosince odtahovat 
vraky a dlouhodobě odstavené 
automobily hyzdící město.  
V tuto chvíli již mají pracovní-
ci odboru životního prostředí 
městského úřadu vytipovanou 
zhruba dvacítku aut, která mě-
síce blokují parkovací místa.

Je tomu tak na řadě míst, 
například v Seifertově ulici, 
Mládežnické, Pražské, ale i jinde. 
Některá jsou dokonce zapar-
kovaná na zelených plochách.

Odtah vraků bude řešen 
dle zákona o odpadech. Podle 
něj lze vozidlo odtáhnout 
neprodleně. „Takto přísně 
ale postupovat nechceme. 
Nejprve vlastníka vyzveme, 
aby do čtrnácti dnů auto 
ekologicky zlikvidoval a tento 
krok doložil. Teprve pokud tak 

neučiní, bude odtaženo, zapar-
kováno dva měsíce v areálu 
technických služeb města a 
následně sešrotováno. Náklady 
hodláme vymáhat  

u posledního majitele zapsané-
ho v registru vozidel,“ infor-
moval vedoucí odboru životní-
ho prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler. /eva/

PANDEMIE 

Úhradu škod žádá Zahrada Čech
Zahrada Čech žádá stát o kompenzaci škod 
způsobených zavedenými vládnimi restrikcemi 
souvisejícími s pandemií. 

Ani podzimní Zahrada Čech, jediná výstavní akce 
tohoto roku,  nedokázala vyplnit ztráty, které 
společnosti vznikly v důsledku omezení činnosti 
po zavedení kroků Vlády ČR v boji s covid-19. 
Návštěvnost byla zhruba poloviční. Opatření zcela 
omezila výdělečnou činnost a způsobila škodu, 
která dolehla zásadním způsobem na současný  
i budoucí chod společnosti.

„Tím v žádném případě nezpochybňujeme 
restrikce zavedené vládou, pouze uplatňujeme své 
právo domáhat se náhrady způsobené škody na 
státu, který je podle ustanovení § 36 krizového 
zákona povinen nahradit újmu vzniklou v příčinné 
souvislosti s omezeními vyhlášenými podle krizové-
ho zákona,“ uvedl Lukas Wünsch, jednatel Zahrady 
Čech.

Na základě toho byla podána výzva s prosbou  
o úhradu způsobené škody adresovaná Úřadu vlá-
dy ČR. Tato náhrada však řeší pouze aktuální ško-
dy v době krizového řízení, s ubíhajícím časem stá-

le přetrvávají nároky na provoz areálu výstaviště, a 
to bez potřebných výnosů, což silně ohrožuje celé 
fungování společnosti. Pokud proto nebude výzva 
včas vyslyšena, je společnost připravena v dalším 
kroku podat žalobu na náhradu škody dle zákona 
číslo 82/1998 Sb. směřovanou též Úřadu vlády.

Již nyní by byla existence společnosti bez 
dotační podpory města ohrožena, stejně tak nad-
cházející výstavní plány. „Neskutečně si přístupu 
města vážíme. S ohledem na současnou situaci 
bude dotační částka vyčerpána v plné výši. Takto 
jsme provozně zabezpečeni až do jarní sezóny 
2021, pokud ovšem nebudou vydána nová opat-
ření omezující další naši činnost,“ uvedla Michaela 
Mokrá, obchodní, marketingová a provozní ředitelka 
Zahrady Čech. Zároveň byla podána žádost minis-
tru zemědělství o možnou marketingovou podporu 
v rámci výstavy Zahrada Čech. /jak/

KULTURNÍ A KONF. cENTRUM

Zastupitelé budou
jednat již dnes
Jedním z nejdůležitějších bodů 
jednání městského zastupitelstva 
konajícího se ve čtvrtek 3. prosin-
ce od 16 hodin bude schválení  
rozpočtu města na rok 2021 (viz 
str. 1). Dalším důležitým podně-
tem k řešení je plánovaná změna 
systému parkování nebo výše 
poplatku za komunální odpad.

 Jednání proběhne s ohledem 
na nouzový stav za mimořádných 
podmínek. Průběh na hlavním sále 
může veřejnost sledovat z foyae, 
kde bude umístěna obrazovka 
a pult s mikrofonem pro případ, 
že se někdo chce přihlásit do 
diskuse. Jednání lze sledovat on-
line také na facebookovém profilu 
Město Litoměřice. 

V případě, že se občané 
nemohou zúčastnit osobně, 
mohou zasílat příspěvky k jednot-
livým bodům programu na samo-
statnou e-mailovou adresu za-
loženou pro účely jednání (dotazy.
zm@litomerice.cz). Dotazy z řad 
veřejnosti v rámci závěrečného 
bloku diskuse určené vedoucím 
odborů městského úřadu budou 
zaznamenány. Odpověď přijde 
dodatečně v písemné podobě a 
třicetidenní lhůtě.  /eva, ihe/
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KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek je předmětem diskuse
Náklady města na nakládání s 
komunálním odpadem raketově 
vzrůstají. Zatímco loni město 
doplácelo 9 milionů, letos to již 
bude 13,5 milionu korun. Tento 
trend má pokračovat i v následu-
jících letech. Což je v souvislosti 
s propadem daňových příjmů 
města zapříčiněném pandemií 
nepříjemná skutečnost dopadají-
cí na rozpočet.

Po čtrnácti letech neměnného 
stavu proto budou zastupitelé 
na svém prosincovém jednání 
projednávat návrh na zvýšení 
poplatku za svoz komunálního 
odpadu a s tím související pří-
slušnou vyhlášku. 

„Od roku 2021 se městům a 
obcím zvýší skládkovné. Zatímco 
nyní platíme 1046 korun za tunu 
směsného komunálního odpadu 
a 1231 korun za tunu objem-
ného odpadu, nově se tyto plat-
by navýší o 300 korun. Zvýšení 
je vyvoláno změnou zákona o od-
padech, který říká, že postupně 
tato částka vzroste ještě o další 
tisícikorunu,“ poukázal vedoucí 
odboru životního prostředí MěÚ 
Pavel Gryndler na další závažný 
moment, který vedení města 
přiměl jednat o nepopulárním 
kroku. Kromě toho dochází k 
výraznému nárůstu množství ko-
munálního odpadu produkované-
ho domácnostmi. Což je dáno 
měnícím se způsobem života 
lidí – například četností nákupů 
uskutečněných přes e-shopy, 
které zvyšují produkci papíru, 
kartonů apod. 

Město se snaží na proměn-
livé trendy reagovat. Například 

právě dochází k navýšení 
četnosti svozu papíru. Zatímco 
dosud se tak dělo dvakrát  
v týdnu, nově to je třikrát  
v týdnu. Přibývá kontejnerů 
i odpadových nádob, stejně 
tak vzrůstá počet podzemních 
kontejnerových stání. „Vzhledem 
k tomu, že kapacita sběrného 
dvora v Nerudově ulici již pře-
stává stačit aktuální potřebě, 
chystáme výstavbu nového 
dvora v kasárnách Pod Rado-
býlem, kde nově sídlí Technické 
služby města a kde jsme jim 
vybudovali komplexní zázemí 
umožňující další rozvoj služeb,“ 
informoval místostarosta Karel 
Krejza. Ukládání  
na sběrném dvoře pro obyvatele 
s trvalým bydlištěm v Litomě-
řicích má být podle místosta-
rosty i nadále zdarma. 

Dle návrhu by zastupitelé 
měli 3. prosince jednat  
po čtrnácti letech neměnného 
stavu o zvýšení poplatku  
za komunální odpad na zhruba 
60 korun měsíčně za osobu. 
Navrženy jsou dvě varianty. 
První počítá s částkou 696 
korun za osobu ročně, což je  
58 Kč měsíčně, druhá se 744 Kč 
za osobu ročně, tedy 62 korun 
měsíčně (z praktického hlediska 
jsou částky dělitelné 12).  
V posledních čtrnácti letech 
lidé platili 498 korun. Od po-
platku mají být i nadále osvobo-
zeny děti do jednoho roku. 

Obdobně jako Litoměřice 
reagovala i další města, například 
Děčín a Slaný, která po letech 
neměnného stavu navyšovala již 
letos na 750 korun za osobu.

Eva Břeňová 

STRUČNĚ

Kolik za odpad 
město zaplatí? 
2019:
• Příjmy města: 14,5 milionu Kč 
(z toho poplatek za komunální 
odpad 11,5 milionu, příspěvek 
na třídění odpadu 3 miliony Kč)
• Výdaje města: 23,4 mil. Kč 
(z toho výdaje na nakládání s 
odpady 22 milionu Kč, provoz 
sběrového dvora v Nerudově 
ulici 1,4 milionu Kč
• Doplatek města: 8,9 milionu

2020
• Příjmy: 14,5 mil. Kč (z toho 
poplatek za komunální odpad 
11,5 mil. Kč, příspěvek na třídění 
odpadu 3 mil. Kč)
• Výdaje 28 mil. Kč (z toho vý-
daje na nakládání s odpady 25,5 
mil. Kč, sběrový dvůr 2,5 mil. Kč)
• Doplatek města 13,5 mil. Kč

POMOZTE hLEDAT PůVODcE

Objemný odpad odkládaný u kontejnerů je přetrvávajícím nešvarem
Gauč, nábytek, a dokonce i vana byly  
v uplynulých dnech odloženy vedle 
kontejnerů v ulici Spojovací. A nejde  
o událost ojedinělou. Případy nezodpo-
vědného a k okolí nešetrného chování 
tohoto druhu se v Litoměřicích opět množí.

Občanům, kteří takto odloží odpad, přitom 
hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.  
U osob právnických je to pak až 300 tisíc 
korun. V poslední době pracovníci odboru 
životního prostředí řešili pět přestupků, kdy 
byli viníci dopadeni a dostali pokutu.

V ulici Spojovací se viníka podařilo odha-
lit. „Byl vyzván, aby nepořádek odklidil a  
za své jednání ponese následky,“ sdělila 
Kristýna Slabochová, referentka odbo-
ru životního prostředí MěÚ. K obdobné 
situaci došlo v posledních dnech i v ulici 
Družstevní. Zde se bohužel viníka vypátrat 

nepodařilo. Město proto prosí obyvatele, 
aby si všímali nezodpovědného chování. Je 
v zájmu nás všech ho eliminovat.

Neukázněnost některých občanů totiž 

dále zvyšuje náklady města na odpadové hos-
podářství. Technické služby denně vyvážejí 
tuny objemného odpadu, který je nepovo-
leně odkládán kolem kontejnerových stání. 
„Obdobné chování je nepochopitelné, protože 
v Nerudově ulici funguje sběrný dvůr, kam 
mohou občané s trvalým pobytem  
v Litoměřicích zdarma ukládat odpad. Apeluje-
me na ně, aby ho co nejvíc využívali. Dovoz 
nového nábytku si zařídí, ale zapomínají na 
odvoz vysloužilého,“ posteskla si referentka 
odboru životního prostředí Slabochová. 

Pokud je člověk starší, žije osamocený a 
skutečně nemá možnost jak se nepotřebné-
ho kusu nábytku přiměřeného množství 
zbavit, aniž by ho nepovoleně odložil vedle 
kontejnerového stání, může kontaktovat 
pracovníky TSM, s nimiž si odvoz v konkrét-
ní den a hodinu domluví (pí Kurcová, tel. č.  
606 784 459). /tuc, eva/

INFORMUjEME

Provoz sběrného
dvora o svátcích
24.12. (čtvrtek) ZAVŘENO
25.12. (pátek) ZAVŘENO 
26.12 (sobota) ZAVŘENO
27.12. (neděle) ZAVŘENO 
28.12. (pondělí) 8:30 – 16:00
29.12. (úterý) 8:30-18:00
30.12. (středa) 8:30-16:00
31.12. (čtvrtek) 8:30 – 12:00
1.1. ZAVŘENO
2.1. (sobota) 8:30-14:30

Okolo Vánoc a Silvestra proběh-
nou mimořádné svozy papíru, 
skla a kovů.  Papír bude po ce-
lém městě svezen 23. prosince, 
sklo + kovy na Štědrý den a o 
Silvestra.

Přímo na veřejném prostranství. Stav z ulice  
Spojovací, kde se viníka podařilo vypátrat. 
 Foto: Kristýna Slabochová 

Na snímku vidíme skladbu komunálního odpadu (v tunách) produ-
kovaného litoměřickými domácnostmi v roce 2019.           Zdroj: MěÚ
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BIOODPAD

V prosinci se uskuteční mimořádné svozy
Dva mimořádné svozy biologicky rozloži-
telného odpadu plánuje město na prosinec. 
Pokud nebude mrznout, uskuteční se  
7. a 8. prosince. V případě mínusových 
teplot budou zrušeny. 

„Svozy biologicky rozložitelného odpadu probí-
hají každý sudý týden, jednou za čtrnáct dní. 
Obecně začínají v dubnu a končí na konci lis-
topadu, a to z toho důvodu, že zmrzlý odpad 
nelze vysypat. Poslední roky ale nejsou zimy 
nijak zlé, takže děláme i mimořádné vývozy 
během zimy, pokud nám to počasí dovolí,“ 
vysvětlila Kristýna Slabochová, referentka 
správy odpadového hospodářství MěÚ. 

Třídění bioodpadu ve městě každoročně 
narůstá. „Jsme za to moc rádi, neboť je 
potřeba ho ze směsného komunálního odpadu 
eliminovat, co to jde. Nejvíce ho je rozhodně 
na podzim. Již druhým rokem rozdáváme 
kompostéry a letos prvním rokem ver-
mikompostéry, abychom umožnili lidem sepa-
rovat bioodpad z pohodlí domova a třeba i v 
zimních období, kdy svozy neprobíhají,“ uvedla  
Kristýna Slabochová. Za rok 2019 se vytřídilo 
902 tun bioodpadu z nádob, které mají ob-
čané u domů včetně sběrného dvoru, kam je 
možné ho také celoročně zdarma odkládat.

Biologicky rozložitelný odpad jsou například 
slupky z brambor, mrkve, okurky (resp. ovoce 

a zelenina), dále také tráva, plevel, rostliny, 
seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, 
jemné nebo nadrcené větve, jádřince, kávové 
filtry nebo čajové pytlíčky. Nepatří tam živo-
čišné zbytky, maso, kosti, kůže, exkrementy 
masožravých zvířat, tekuté zbytky jídel, oleje 
nebo uhynulá zvířata. Lidé ukládají bioodpad 
do nádob, které jsou jednou za čtrnáct dní 
vysypány. Poté si ho přebere svozová firma. 

„Pokud občané vlastní kompostér, měli 
by ho využít k uložení biologicky rozloži-
telného odpadu. Za několik měsíců vznikne 
z organické hmoty kompost, který využijí 
například ke hnojení,“ upřesnila Kristýna 
Slabochová. /tuc/

MOSTNÁ hORA

Povolení kácet
město stále nemá

Obyvatele, kteří si zažádali 
o dřevo pocházející ze suchých 
stromů z Mostné hory, prosíme 
o trpělivost. Město totiž stále 
nemá povolení ke kácení  
od Agentury ochrany přírody 
a krajiny. Do procesu totiž 
vstoupil ústecký spolek, který 
se proti kácení odvolal.

O dřevo požádalo kolem 
140 lidí. Všem bude vyhověno. 
Přiřazování stromů žadatelům, 
které uschly či zeslábly vlivem 
sucha a byly napadeny jakýmko-
li patogenem či kůrovcem, 
proběhne průběžně se zahá-
jením kácení. „V tuto chvíli ale 
stále s ohledem na legislativu 
nelze říci, kdy se začne kácet 
a dřevo občanům předávat,“ 
uvedl vedoucí odboru životního 
prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler, který zároveň 
návštěvníky Mostné hory prosí, 
aby se zde pohybovali opatrně. 

Kácení zajistí Technické 
služby města. Rozřezání, od-
voz a úklid místa pak bude zá-
ležitostí občanů, kteří nabídky 
na bezplatné využití dřeva  
z uschlých nebo napadených 
stromů využijí. /eva/

ULIcE ALFONSE MUchY

Máme další podzemní kontejner
Již jedenáctá trojice 
podzemních kontejnerů  
na separovaný odpad byla v lis-
topadu nainstalována v Litomě-
řicích. Tentokrát v ulici Alfonse 
Muchy na sídlišti v Pokraticích.

Vítanou novinkou je pedálový 
systém. „Dříve lidé museli sahat 
na víka, aby si kontejnery otevře-
li, což bylo nehygienické. Vyslyšeli 
jsme jejich připomínky a nyní sta-
čí sešlápnout dole pedál, a víko 
se otevře. Tento systém jsme 
doplnili i u sedmi kontejnerů, kde 
chyběl,“ sdělil Pavel Gryndler, ve-
doucí odboru životního prostředí. 

Budovat ve městě nádoby 
na odpad zapuštěné do země 
má několik důvodů. „Nyní jsou 
podzemní nebo polopodzemní 
kontejnery trendem. Instalujeme 
je hlavně kvůli jejich objemu, kte-
rý nezabere místo na chodníku, 
působí i více esteticky a měly by 
být odolnější vůči vandalismu. 
Dalšími výhodami jsou eliminace 
zápachu nebo zabránění jejich 
vybírání,“ vyjmenovala Kristýna 
Slabochová, referentka správy 
odpadového hospodářství MěÚ.

Podzemní kontejnery se 
bohužel nedají umístit všude, kde 
by město chtělo. Musíme brát 
v potaz různé sítě, vodovody, 
plynovody apod., které komplikují 
jejich zavedení. Kontejnery na 
plast a papír, které mají objem 
pět kubíků, se vyvážejí jednou 
týdne, na sklo (tři kubíky) jednou 
za čtyři týdny.

Podzemní kontejnery jsou ob-
čany hojně využívány. „Problé-
mem občas je, že do nich někdo 
nešikovně nastrká například 
karton, který ucpe vhazovací 
prostor a dál už tam nikdo nic 
nedá. Prosíme občany, aby si 
na to dávali pozor,“ apeluje na 
veřejnost Kristýna Slabochová.

 /tuc/

Podzemní kontejnery byly instalovány ve druhé polovině listopadu v 
ulici Alfonse Muchy. Foto: Radim Tuček

PROjEKT 

Na úspory energie chytře 
Město Litoměřice je zapo-
jeno v mezinárodním projektu 
INNOVATE, podpořeného z ev-
ropského dotačního programu 
HORIZON 2020, který je řešen 
v letech 2017 – 2020.

Cílem projektu je vytvářet ve 
městech komplexní produkt - 
služby úspor energie (od prvotní 
konzultace až po technický 

dozor stavby a vyhodnocení 
úspor, tzv. one stop shop). 
Zároveň město předpokládá 
vytvoření vhodného finanční-
ho nástroje zaměřeného na 
podporu zpracování energetické 
optimalizace objektů rodinných 
a bytových domů a přípravu žá-
dosti o finanční podporu v rámci 
programu Nová zelená úsporám, 
či jiného vhodného národního 

dotačního titulu. Podmínkou 
dané dotace by mělo být dokon-
čení a realizace energeticky 
úsporných opatření vč. instalace 
obnovitelných zdrojů. 

Město začalo zvažovat danou 
podporu především z toho 
důvodu, že má zájem o sni-
žování energetické náročnosti 
v souladu s Akčním plánem 
udržitelné energetiky a ochrany 
klimatu (SECAP) do r. 2030 a 
podporované aktivity povedou 
také ke zlepšení stavu životní-
ho prostředí vyšším využitím 
lokálních obnovitelných zdrojů 

energie a realizací energeticky 
úsporných opatření. 

Vzhledem k současné nejis-
totě ohledně covid-19 není  
v tuto chvíli jasné, od kdy začne 
být daná podpora občanům na-
bízena, nicméně jednou z vari-
ant je poskytnutí dané podpory 
z Fondu úspor energie města, 
čímž se uspořené prostředky v 
rámci majetku města investují 
směrem k obyvatelům. 

Více na http://www.finan-
cingbuildingrenovation.eu.

Jaroslav Klusák,
energetický manažer města
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následující vývoj ukáže, že šlo pro nemocnici 
o nejlepší možné řešení. 

Mgr. Petr PANAŠ /
Piráti a Strana zelených
„Je třeba přehodnotit plány  
do budoucna“

Na rozpočty měst zcela urči-
tě dopadne celonárodní eko-
nomická situace způsobená 
opatřeními v souvislosti  
s covid-19, kdy bude méně 
financí z rozpočtového 
určení daní, ale zároveň jsou 
přímé dopady na příspěv-

kové organizace z oblasti sportu, kultury, ale 
i školství. Blíží se schvalování rozpočtu  
na rok 2021, kde však většina financí je ur-
čena na tzv. mandatorní výdaje (platy, ener-
gie, odpady, údržba, opravy, smluvní závazky, 
atp.). Věřím, že rozpočet bude schválen zod-
povědně, na základě reálných potřeb politiků, 
úředníků a příspěvkových organizací. 

Město má strategický plán a dále před-
volební sliby politických stran. Je třeba si 
však odpovědně říci, na co budou použity 
zbývající peníze, mimo povinných výdajů, a 
kde se bude muset šetřit. 

Pokud by se plánovala nějaká větší 
investice, byť financovaná z úvěru nebo do-
tace, mělo by být jasné, že to je skutečně 
priorita, která má podporu napříč politickým 
spektrem, ale i od veřejnosti. 

Co bychom chtěli, co nám schází, asi 
všichni víme. Třeba startovací byty, které 
bohužel nedopadly. Stěhování ZUŠ do 
objektu bývalého vojenského velitelství. 
Sportovní hala, revitalizovaný areál Zahra-
dy Čech, využití budov v kasárnách, krytý 
bazén by si také zasloužil investici, nutně 
potřebujeme parkovací domy a určitě přijde-
me na spoustu dalších věcí. 

Je však jasné, že pokud se naše město 
do něčeho takto náročného pustí, bude si 
moci do konce volebního období dovolit za-
čít maximálně jednu velkou investici. Otázka 
je jakou. Takovou, na které bude co největší 
shoda, opravdu ji potřebujeme a která bude 
co nejméně zatěžovat budoucí rozpočty 
dalším navýšením provozních výdajů. 

Proto si myslím, že je třeba už teď začít 
vést diskuzi, co chceme a jsme schopni 
realizovat a ne být postaveni najednou před 
hotovou věc, že se bude dělat zrovna toto. 
Takovou strategii si nemůžeme dovolit. 

Tomáš SARNOVSKÝ / 
ANO 2011
„Je na čase opustit politiku  
nerovných partnerských vztahů“

Oficiální verze, proč projekt 
startovacích bytů (PAVE) 
zkrachoval, je kombinace 
pandemie a dodatečně 
zjištěných statických a eko-
logických závad v rozsahu, 
který vylučuje ekonomicky 
smysluplnou realizaci. 
To je v zásadě pravda, 

nicméně důvodů, proč jsme projekt na 
ZM nepodpořili, bylo více. Cena jedné 
bytové jednotky se vyšplhala vysoko nad 
obvyklou cenu. Energeticky aktivní budova 
je jistě dobrá myšlenka, ale jednalo by se 
o pokusný projekt s obrovským rizikem 
zvýšených nákladů na údržbu. Nebylo 
jasné, podle jakých kritérií se budou byty 
přidělovat a reálně hrozila korupce. ZM 
rozhodlo o zastavení projektu. Bohužel 
budova je již ze dvou třetin zdemolována 
a torzo teď vypadá jako po náletu. Akce 
dosud stála zhruba 12 mil. korun. Hledá 
se strategický partner, který přepracovaný 
projekt dokončí za vyvolávací cenu 1 mil. 
korun! To na partnerský vztah věru nevy-
padá.

Hledání strategických partnerů je lito-
měřická specialita. Ale strategičtí partneři 
si partnerství často vykládají dost své-
rázně. Zahrada Čech je vydatně dotována 
městem bez pomoci spoluvlastníka. Geo-
termální vrt nás stál hodně přes 50 mil. 
korun a naši vědečtí strategičtí partneři 
si v klidu bádají. Levné teplo a energie pro 
občany v nedohlednu. V živé paměti máme 
hledání strategického partnera pro naši 
nemocnici. Hledáme strategické partnery 
pro pivovar, pro realizaci bytového komple-
xu v kasárnách Pod Radobýlem. Zjevně se 
strategičtí partneři hlásí jen do projektů, 
kde na sebe bere celé riziko město.

Možná je načase opustit politiku ne-
rovných partnerských vztahů a vzít věci 
do vlastních rukou. Projekt startovacích 
bytů můžeme dokončit jako investor sami. 
Není žádná ostuda vzít si komerční úvěr a 
byty postavit za obvyklou tržní cenu. Splá-
cet z nájmů a nebo byty odprodat. Pokud 
bude zpracována podrobná ekonomická 
analýza a nebude se krást, pak takový 
projekt jednoznačně podpoříme.  

Mgr. Karel KREJZA / ODS 

„V orgánech Krajské zdravotní mají 
Litoměřice významné zastoupení“

Město Litoměřice získalo 
významné zastoupení  
v orgánech Krajské 
zdravotní (KZ), provozující 
síť páteřních nemocnic v 
Ústeckém kraji, do které 
bude zanedlouho začleněna 
i litoměřická nemocnice. 

Místopředsedou představenstva KZ byl 
zvolen radní města a bývalý ředitel litoměřické 
nemocnice MUDr. Leoš Vysoudil. Členem 
představenstva se stal další litoměřický lékař 
a zastupitel MUDr. Ondřej Štěrba.  

Mám z toho velkou radost, protože jde  
o výsledek řady jednání vedených s partnery 
napříč politickým spektrem. Tito lékaři jsou 
natolik znalí a odborně erudovaní, že udě-
lají maximum pro další rozvoj litoměřického 
zdravotnického zařízení. Připraven pomoci 
jsem i já. A to díky svému novému členství 
v dozorčí radě Krajské zdravotní, a.s., do 
které jsem byl zvolen. Dozorčí rada sice není 
výkonným orgánem, ale kontroluje práci před-
stavenstva, tedy subjektu, který KZ řídí. 

Jsem přesvědčen, že začlenění litoměřické 
nemocnice pod křídla Krajské zdravotní bylo 
správným krokem. O kvalitu zdravotnických 
služeb poskytovaných naší nemocnicí a její 
další rozvoj v rychle se měnících podmínkách 
českého zdravotnictví už se nebojím. 

Legislativní proces bude zakončen  
v horizontu několika měsíců, a to i díky mé 
poslanecké iniciativě v Poslanecké sněmovně 
a senátorské iniciativě starosty Ladislava 
Chlupáče v horní komoře Parlamentu ČR.  
V Senátu totiž byl 13. listopadu schválen zá-
kon o rozpočtových pravidlech, na který jsme 
netrpělivě čekali. Díky němu dojde k úpravě 
legislativy tak, aby nemocnice nemusela  
v souvislosti se změnou majitele vracet něko-
lik desítek milionů korun získaných  
z dotací na modernizaci a rozvoj informačních 
technologií. Po podpisu zákona prezidentem 
dojde ke zveřejnění ve Sbírce listin. Minis-
terstvu pro místní rozvoj jako poskytovateli 
zmíněných dotací pak již nebude nic bránit  
v tom, aby je převedlo na Krajskou zdravotní. 
Legislativní proces tím završíme a v srpnu 
uzavřená Smlouva o koupi závodu Nemocnice 
Litoměřice, a.s., společností Krajská zdravotní 
bude účinná.  

Tímto si troufám říct, že ODS v Litomě-
řicích splnila svůj slib. Jsem přesvědčen, že 

KRAjSKÉ ZASTUPITELSTVO

Hejtmanem je Jan Schiller
Novým hejtmanem byl  
16. listopadu na zasedání 
Zastupitelstva Ústeckého kraje 
zvolen Jan Schiller (ANO 2011). 
Koalici utvořilo ANO 2011  
s ODS a Spojenci pro kraj.  

Nově zvolený hejtman získal pod-
poru u 35 zastupitelů.  Bude mít 
v kompetenci oblast legislativy, 

krizového řízení, informačních 
technologií, Inovační centrum ÚK 
a vnější a zahraniční vztahy.

První náměstkyní a zástupkyní 
hejtmana byla zvolena Lubomíra 
Mejstříková (ANO 2011), která 
bude mít kompetence v oblasti 
strategie, přípravy a realizace 
projektů - Fond spravedlivé 
transformace, fondy MŽP a MMR. 

Dalšími náměstky se stali Jiří 
Kulhánek (ODS) - kompetence 
pro oblasti sociálních věcí, bez-
pečnosti a sociálně vyloučených 
lokalit, Jiří Řehák (Spojenci pro 
kraj) - kompetence pro oblasti 
regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu, kultury a památkové péče.

Dalšími členy RÚK se 
stali Radim Laibl (ANO 2011) 
- kompetence pro oblast 
zdravotnictví, Jindra Zalabáková 
(ANO 2011) - kompetence pro 
oblast školství, mládeže a spor-

tu, Marek Hrabáč (ANO 2011) - 
kompetence pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství, Iva 
Dvořáková (ODS) - kompetence 
pro oblast životního prostředí, 
Jan Růžička (ODS) - kompeten-
ce pro oblast finanční, Tomáš 
Rieger (ODS) - kompetence 
pro oblast majetku a investic 
a Michal Kučera (Spojenci pro 
kraj) - kompetence pro oblast 
zemědělství a rozvoje venkova.

/Zdroj: Ústecký kraj/
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IN MEMORIAM

Prezident udělil Řád Bílého lva  
válečnému letci Cháberovi
Prezident Miloš Zeman  
u příležitosti státního svátku 
28. října udělil státní vyzna-
menání čestnému občanovi 
Litoměřic, generálmajorovi 
Františku Cháberovi. Válečný 
letec František Chábera získal 
ocenění vůbec nejvyšší – Řád 
Bílého lva vojenské skupiny  
I. třídy, in memoriam.

Generál František Chábera 
(1912–1999) byl československý 
stíhací pilot, který působil v 
průběhu druhé světové války 
jako letec u jednotek RAF (Royal 
Air Force). Byl příslušníkem 312. 
stíhací perutě ve Velké Británii a 
v posledních letech války i  
1. československého smíšeného 
pluku v SSSR (Svaz sovětských 
socialistických republik). Bitev 
nad Velkou Británií a okupovanou 
Evropou se účastnil nejen s 312. 
stíhací perutí, ale také jako noční 
stíhač. Jako vojenský pilot zasáhl 
do bojů ve Francii, bitvy o Velkou 
Británii, Slovenského národního 
povstání a osvobození Českoslo-
venska. Místo poděkování se však 
po skončení války dočkal žaláře 

a perzekuce ze strany komunis-
tického režimu. Rehabilitován byl 
až po sametové revoluci v roce 
1989.

„Během života čelil mnoha 
zkouškám, rizikům a ohrožením 
života a musel řešit celou řadu 
osobních i profesních mravních 
dilemat. S úctou konstatujeme, 
že v těchto situacích obstál a 
stal se nejen leteckým stíhacím 
esem (osm sestřelených nepřá-

telských letadel), ale i vzorem, 
symbolem a legendou pro řadu 
generací československých a 
především českých vojenských 
pilotů. Mám velkou radost z toho, 
že František Chábera takto vy-
soké státní vyznamenání dostal, 
protože si ho skutečně zasloužil,“ 
uvedl místostarosta Litoměřic a 
poslanec Parlamentu ČR Karel 
Krejza, který společně s bývalým 
ředitelem Ústavu pro studium 
totalitních režimů, poslancem 
Pavlem Žáčkem a bývalým 
pilotem čáslavské letky Michalem 
Černým Františka Cháberu  
na ocenění navrhl.

Závěr svého života prožil 
generálmajor v Litoměřicích, 
kde je i pochován. Je čestným 
občanem města. Na jeho počest 
nad hřbitovem každoročně, pokud 
to počasí a okolnosti dovolí, 
přelétávají nadzvukové stíhačky 
Gripen. Letci z 211. taktické letky 
z Čáslavi, která nese Cháberovo 
jméno, tímto aktem společně  
s vedením města uctívají vzpo-
mínku na válečného hrdinu. Jeho 
jméno nese i nový most přes řeku 
Labe. /ihe/

KRAjSKÉ VOLBY V ČÍSLEch

Zvítězilo ANO 2011,
druhá byla ODS

Ve dnech 2. a 3. října proběhly 
volby do krajského zastupitel-
stva. V Litoměřicích odvolilo ve 
třiceti volebních okrscích 39,54 
% voličů (7359 hlasů). Zvítězilo 
Hnutí ANO 2011 s 21,85 %, 
druhá skončila ODS (16,28 %), 
Česká pirátská strana získala 
15,57 %. Čtvrtou příčku mají 
Starostové a nezávislí (STAN)  
s 8,43 %. Při volbách do za-
stupitelstev krajů v roce 2016 
přišlo v Litoměřicích 33,80 %, 
letošní volební účast byla vyšší.

Obdobná situace byla v rámci 
celého kraje, kde celkově zvítězilo 
ANO 2011 s 25,88 % hlasů. Vo-
lební účast dosáhla 31,3 %, tedy 
o 2,5 % více než v r. 2016. 

Voliči, kteří byli v době 
konání voleb v karanténě z 
důvodu onemocnění covid-19 
a mají trvalé bydliště v okrese 
Litoměřice, mohli poslední záři-
jový den využít služby drive-in  
v areálu Zahrady Čech. Ta 
umožňovala volit přímo z vlast-
ního automobilu, aniž by z něj 
volič vystupoval. Tuto možnost 
využilo celkem 61 voličů.    /ihe/

PODPORA MĚSTA 2021

Pět milionu putují
na sociální služby

Ačkoliv pandemie negativně 
zasáhla do rozpočtů měst a 
obcí, vyčlenilo město Litoměři-
ce přes pět milionů korun, aby 
podpořilo dotační programy, 
které jsou určené nejen pro po-
skytovatele sociálních služeb, 
ale i na podporu sociálních, 
zdravotních, fairtradových a 
globálních aktivit v Litoměři-
cích. Oproti loňskému roku se 
podpůrná dotace snížila  
o jeden milion korun.

„Chceme udržet širokou 
síť sociálních služeb v Li-
toměřicích, a proto i v této 
nelehké době město vyhlašuje 
dotační program na podporu 
neziskových organizací,“ uvedla 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Renáta 
Jurková. 

Podpůrné dotační programy 
na podporu sociálních služeb 
mají pomoci neziskovým or-
ganizacím s režijními a mzdový-
mi náklady.

Programy s informacemi, 
podmínkami a pravidly budou 
zveřejněny od 10. prosince a 
počátkem příštího roku  
na stránkách města a komunit-
ního plánování. /fik/

ZÁSTUPcI LITOMĚŘIc 

V krajském zastupitelstva máme tři zástupce
Do krajského zastupitelstva byli zvoleni i tři Litomě-
řičané, a to Marek Kocánek (ANO 2011), Kateřina 
Stojanovová (Česká pirátská strana)  
a Dominik Hanko (SPD). Marek Kocánek zároveň zís-
kal významnou funkci předsedy finančního výboru.   

Nejmladší zastupitelkou a 
nováčkem v krajském zastupitel-
stvu je studentka práv Kateřina 
Stojanovová. „Ústecký kraj je 
postižen největším počtem 
exekucí v zemi, nízkou vzdělaností 
i zhoršeným stavem životní-
ho prostředí. Na řešení těchto 

dlouhodobě přehlížených negativ se chceme s Pirá-
ty podílet konstruktivní opoziční prací, která bude 
službou lidem. Mým cílem je, aby obyvatelé věděli, 
co pro ně kraj dělá a co pro ně ještě udělat může. 
Z pozice členky výboru pro zdravotnictví se chci 
zasadit zejména o rozšiřování a udržování kvalitní 
zdravotní péče, a to i v dosud opomíjených částech 
kraje, kde se postupně stává stále méně a méně 
dostupnou,“ říká Kateřina Stojanovová. 

  Naopak zkušenými krajskými zastupiteli jsou již 
Ing. Marek Kocánek a Ing. Dominik Hanko. Ekonom 
Kocánek byl zvolen předsedou komise pro regionální 
rozvoj, cestovní ruch a lázeňství, dále členem vý-
boru pro zemědělství a rozvoj venkova a je připra-
ven pracovat i ve vedení finančního výboru. „Jako 
prioritní vidím optimalizaci finančního řízení kraje 

ve vazbě na očekávaný propad 
daňových příjmů a krocení úvě-
rových linek.  V oblasti cestovní-
ho ruchu je prioritní dokončení 
Labské cyklostezky. Ústecký kraj 
je na kulturní, technické i přírodní 
památky mimořádně bohatý a 
pestrý, leč turisty často neprávem 

opomíjený. Na propagaci cestovního ruchu musíme 
zapracovat. Co se týče zemědělství, preferuji trvale 
udržitelné zemědělství s akcentem na ovocnářství 
a včelařství. Chceme podporovat lokální producenty 
potravin. Chci otevřít otázku koncepce výstavby 
multifunkčních hal nejen pro sportovní, ale i spole-
čenské účely, a to v rámci škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem. Otázkou je, co nám napjatý 
rozpočet umožní,“ uvedl zastupitel, který pracuje 
jako produktový manažer.

Dominik Hanko, který se  
z pozice krajského předsedy so-
ciální komise vrátil ke své práci 
strážníka městské policie, bude 
pracovat jako člen výboru pro 
zemědělství a venkova  
a ve sportovní komisi. „Jsem 
včelař, narodil jsem se na ven-

kově. Těším se proto jak na práci člena komise 
pro rozvoj venkova, tak i člena sportovní komise, 
protože ke sportu mám dlouhodobě blízko,“ uve-
dl Dominik Hanko. /eva/
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NEMOCNICE A BOJ S KORONAVIREM

PROVIZORNÍ VÝUKA NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Děti zaměstnanců mohly do školy i školky
Vybudováním vlastní školy a školky pro děti 
zaměstnanců zareagovala litoměřická nemocnice 
na říjnové usnesení Vlády ČR o uzavření zá-
kladních škol. K tomuto kroku přistoupila ihned 
po jeho vydání s cílem udržet v práci zaměstnan-
ce, kteří by v důsledku tohoto rozhodnutí museli 
zůstat se svými školou povinnými dětmi doma.

Provoz školy byl zajištěn do 30. listopadu s tím, 
že poté bude potřeba jeho prodloužení vyhodno-
cena a vedena především aktuální epidemiolo-
gickou situací a poptávkou zaměstnanců po této 
službě. Provizorní škola sídlila na jedné stanici 
dětského oddělení, která byla v té době pro pa-
cienty uzavřená, a fungovala pro děti zaměstnan-
ců už od tří let, a to v době od 6.30 do 19.30 
hodin. Děti měly zajištěny obědy a po celý den 
pitný režim.

„Pro potřeby online vzdělávání byl pro děti při-
praven počítač s internetovým připojením. Ti, kte-
ří měli vlastní notebooky, využívali svá zařízení pro 
účely vzdělávání rovněž připojená na nemocniční 
Wi-Fi síť. Pro žáky zapojené do online vzdělávání 
byly navíc k dispozici samostatné pokoje, kde 
měli na výuku potřebný klid.  Samozřejmě i zde 

byl zajištěn dohled. S mladšími dětmi, které měly 
zadané úkoly ze školy, pracoval přítomný perso-
nál,“ přiblížila provoz školy vrchní sestra dětského 
oddělení Božena Haufová.

Kromě vzdělávání v dopoledních hodinách měly 
děti připraven program i na zbylý čas, který v 
nemocniční škole a školce  trávily. 

Naďa Křečková

AMBULANcE jSOU V PROVOZU

Neakutní péče je zatím omezena
Z důvodu nedostatku perso-
nálu a jeho alokace na nově 
vzniklá  pracoviště pečující 
o covid pozitivní pacienty, 
musela nemocnice i v podzimní 
vlně pandemie omezit neakutní 
péči a z části snížit kapacitu 
standardních lůžek.

Uzavřeno bylo oddělení 
ortopedie, sloučena rehabi-
litace s neurologií a restruk-
turalizovaná lůžka na gyne-

kologii. Na rozdíl od jarní vlny 
zůstal nyní zachován provoz 
ambulancí.

Na místě je dodat, že 
nemocnice i přes péči vě-
novanou pacientům s covid 
- 19 samozřejmě kontinuálně 
poskytuje akutní zdravotní 
služby i pro necovidové pa-
cienty, včetně intenzivní péče 
a iktového centra.

Ačkoli by se nemocnice 
ráda co nejdříve vrátila  

k běžnému režimu a obnovila  
i plánovanou operativu, je 
třeba tak činit postupně  
a především s ohledem na ak-
tuální vývoj covidové situace 
v republice a zvláště  
v ústeckém regionu. V nepo-
slední řadě je tento návrat 
závislý také na dostatku 
kvalifikovaného personálu, což 
je problém, se kterým se potý-
kají všechny nemocnice   
po celou dobu pandemie. /se/

jIP A ARO 

Kapacita byla a je 
stále dostatečná

Tak, jak se každý den mě-
nily údaje o epidemii, měnila 
se i naplněnost kapacity 
zdravotnických zařízení. Naplně-
nost pracovišť intenzivní péče v 
litoměřické nemocnici se  
v průběhu druhé vlny pan-
demie (údaje k 24.11.2020) 
pohybovala na úrovni 75 až  80 
%. Nutno zdůraznit, že oproti 
standardnímu režimu nemocni-
ce se v režimu intenzivní péče 
o pacienty s onemocněním 
covid-19 navíc stará také 
jedna z tzv. covidových stanic.  
Přestože celkově počty pa-
cientů hospitalizovaných pro 
covid-19 pozitivitu klesají, počet 
těch, kteří vyžadují intenzivní 
péči, se zatím nemění.

„S velkým poděkováním všem 
kolegům mohu konstatovat, 
že naše nemocnice i ve druhé 
vlně pandemie vytvořením 
dostatečných kapacit pro péči 
o covid pozitivní pacienty vždy 
včas reagovala na aktuální vývoj 
situace v regionu,“ zhodnotil 
situaci Radek Lončák, předseda 
představenstva. /nk/

PŘÍPRAVY VRchOLÍ 

Cílem je testovat
také samoplátce 
Nemocnice se chystá testovat samoplátce.  
Dosud neměla vlastní laboratorní pracoviště  
pro okamžité zpracování odebraných vzorků  
a chyběly jí i testovací soupravy. Tato situace  
by se ale již brzy měla změnit.

Oddělení klinických laboratoří již má potřebnou 
technologii, personál prochází školením a prostor 
mikrobiologické laboratoře stavebními úpravami. 
O zahájení testování samoplátců bude nemocnice 
informovat prostřednictvím svého webu a face-
bookového profilu. 

Odběrové místo, které přijímá pacienty 
indikované pro odběr buď Krajskou hygienickou 

stanicí nebo praktickými lékaři či pediatry, zů-
stává v provozu každý den. Všichni pacienti se 
registrují prostřednictvím registračního formuláře 
umístěného na webu nemocnice na konkrétní den 
a časový interval. /se/

Dopoledne se děti učí, odpoledne si hrají a tvoří. 
Foto: Naďa Křečková

Odebrané vzorky jsou odesílány do laboratoří, s 
nimiž nemocnice spolupracuje. Nyní se připravuje na 
to, aby tak mohla činnit sama. Foto: Karel Pech

cELKEM 65 MILIONů

Zdravotníkům byly
odměny vyplaceny
Litoměřická nemocnice ve 
výplatním termínu za říjen vy-
platila odměny zaměstnancům 
ve zdravotnických  
i nezdravotnických profesích, 
kteří se podíleli na zvládnutí 
první vlny epidemie COVID-19. 
Stalo se tak na základě žádosti, 
kterou nemocnice podala  
v termínu do dotačního progra-
mu Ministerstva zdravotnictví 
na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení za-
městnanců poskytovatelů 
lůžkové péče v souvislosti  
s epidemií. 

Program, který ministerstvo 
vypsalo v prvním srpnovém 
týdnu, umožnil nemocnici získat 
téměř 65 miliónů korun. Výše 
mimořádných odměn se odvíjela 
nejen od úvazku pracovníka, 
ale také podle hodin, které v 
období březen až květen 2020 
skutečně odpracoval. Základ 
pro výši odměny činil 25 tisíc 
korun za měsíc při úvazku 1,0 
pro všechny zdravotnické pra-
covníky,  
pro ostatní zaměstnance byl 
základ odměny 10 tisíc  korun 
za měsíc při úvazku 1,0. /se/
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MODERNIZAcE

Laboratoře mají novou
podlahovou krytinu

Za plného provozu byly 
dokončeny práce na nové 
podlahové krytině v části 
oddělení klinických labora-
toří (OKL). Výměna si vyžá-
dala 242 tisíc korun. Suma 
byla hrazena z prostředků 
nemocnice. /nk/

VOZOVÝ PARK

Město poskytlo nemocnici milion na novou sanitku 
Nový sanitní vůz převzala dopravní zdravotní 
služba Nemocnice Litoměřice. Nový VW Trans-
porter řady T6.1, který zaznamenal drobná 
vylepšení jak v prostoru u řidiče, tak i v zadní 
části pro pacienty, je pravidelným každoročním 
přírůstkem do vozového parku nemocnice. 

„Vůz prošel generační obnovou interiéru v části 
u řidiče, pohodlnější jsou také sedačky pro pře-
pravované osoby, které jsou anatomicky tvarované a 
vybavené opěrkami, novinkou jsou rovněž přídavná 
parkovací světla. Samozřejmostí jsou transportní 
křesla a lehátka o nosnosti 250 kg,“ vyjmenoval Lu-
boš Mlejnecký, dispečer dopravní zdravotní služby.

Hodnota vozu je 1,3 milionu korun. Milionem 
korun přispělo město, zbytek uhradila nemocnice.  
V současnosti disponuje dopravní zdravotní služba i 

s tímto novým vozem devíti sanitami. Jedna sanitka 
najezdí ročně v průměru 40 tisíc kilometrů. /nk/

VÝSTAVA

Krásy Litoměřic  
v hale nemocnice

„Litoměřice 3x jinak“ je název 
výstavy, která je až do konce 
roku k vidění ve fotogalerii  
v hale nemocnice. Autory 
vystavovaných snímků je trojice 
známých litoměřických foto-
grafů Petr Hermann, Josef  
Rotter a Miroslav Zimmer. /nk/

Nová sanita. Foto: Luboš Mlejnecký

DAR ZA PůL MILIONU KORUN

Firma předala plicní ventilátory
Pět plicních ventilátorů dostala 
nemocnice v listopadu od firmy 
BTL Zdravotnická technika, a.s. 

Jde o ventilátory BTL-606, které 
společnost vyvinula jako vlastní 
produkt v reakci na rostoucí po-
třebu těchto přístrojů v důsledků 
celosvětové koronavirové pande-
mie. Nemocnicím je dává darem. 

Společnost BTL Zdravotnická 
technika takto poskytla českým 
nemocnicím celkem 300 venti-
látorů. Darované plicní ventilá-
tory budou primárně sloužit pro 
potřebu interního oddělení.  Bez-
prostředně po dodání proběhlo 
zaškolení personálu pro práci  
s novými přístroji tak, aby se 
mohly začít ihned používat. /nk/

DOBROČINNÝ DAR

Zemědělci opět  
darovali jablka

Několik tun  jablek získala 
nemocnice darem od Zeměděl-
ského družstva Klapý. Jde  
o pokračování spolupráce  
z první jarní covidové vlny, kdy 
družstvo podpořilo nemocnici 
téměř dvěma tunami jablek  
za více než 40 tisíc korun. 

Vitamíny jsou v této době 
velmi potřeba a jablka jsou ur-
čena jak pro pacienty, tak i pro 
zaměstnance nemocnice. /nk/

SPOLUPRÁcE S ČČK

Pomáhají školit dobrovolníky 
Dobrovolníků, kteří by byli 
ochotni rychle poskytnout 
pomoc ve zdravotnictví a 
sociálních službách, nebude 
nikdy dost. Nejde jen o ochotu 
nastoupit k práci, ale také se 
pro ni odborně připravit. 

Pomocnou ruku k provedení 
tohoto kroku v rámci ce-
lého Ústeckého kraje nabídl 
dobrovolníkům Oblastní spolek 
Českého červeného kříže v 
Litoměřicích spolu s Nemocnicí 
Litoměřice, a to formou pořádání 
jednodenního kurzu „Základy 
moderního ošetřovatelství“.

„Nemocnice poskytla 
uzavřené prostory urologického 
oddělení s veškerým vybavením, 
se kterým se dobrovolníci 
budou při své praxi setkávat. 
Školení se tedy netýkalo jen 
teorie, ale hlavně praxe. Zájemci 
se naučili jednoduché základy 
péče o nemocného na lůžku od 
obstarání osobní hygieny, přes 
podávání stravy až po komu-
nikaci s nemocným,“ uvedla 
velitelka humanitární jednotky 
ČČK a vedoucí kurzů Jana 
Petržilková.

„Dobrovolníci svým zapojením 
napříč vybranými pracovišti 
nemocnice vytvořili zdravot-
níkům větší prostor pro odborné 
činnosti,“ uvedla Naděžda 
Křečková z oddělení marketingu, 
vnitřního auditu a kvality nemocni-
ce. Jejich pomoci mohou využít 
i jiná zařízení, hlavně domovy 
seniorů.  Noví zájemci se mohou 
hlásit do nedělních kurzů, které 
končí 13. prosince, (ww.zvladne-

meto.cervenykriz.eu.) Oblastní 
spolek ČČK školí zájemce z celého 
Ústeckého kraje a do konce 
listopadu jich připravil pro praxi 
25. Všichni kurzisté jsou evidováni 
do celostátního dobrovolnického 
systému, ze kterého si jejich 
pomoc může vyžádat, nejlépe 
podle místa bydliště, jakékoliv 
zdravotnické zařízení či instituce 
zajišťující sociální služby.                 

Václav Sedlák

ANGIOGRAFIE

Komplexní modernizace
byla úspěšně završena 
Dozorčí rada nemocnice si pro-
hlédla nové angiografické pra-
coviště. Důvodem návštěvy byla 
nedávná komplexní moderniza-
ce tohoto pracoviště.

Celková hodnota projektu 
přesahuje 13 milionů korun,  
z čehož 11 milionů jsou náklady 
na pořízení angiografické linky 
a zbytek na související stavební 
úpravy prostor. Tyto prostředky 
nemocnice investovala  
z vlastních zdrojů. Po instalaci 
nové angiografické linky bude 
dosaženo dlouhodobého cíle 
nemocnice, a to kompletní 
modernizace a digitalizace 
oddělení radiologie a zobrazova-
cích metod. /nk/

jana Petržilková (vlevo) při školení dobrovolníků ochotných pomoci  
v sociálních a zdravotnických službách. Foto: Karel Pech

cALL cENTRUM

Úředníci pomáhali 
hygienikům trasovat

Vybraní pracovníci městské-
ho úřadu pomáhali v listopadu 
hygienikům s trasováním osob, 
které přišly do styku s osobou 
pozitivní na COVID-19. Provizorní 
call centrum vybavené po-
třebnou IT technikou dočasně 
fungovalo v objektu odboru 
dopravy a silničního hospo-
dářství v Topolčianské ulici. 
Část zaměstnanců úřadu takto 
dobrovolně pomáhala z domova  
i v rámci home office. /ihe/
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SROVNÁVAcÍ PRůZKUM

Litoměřice byly v kraji vyhlášeny 
jako nejlepší „Město pro byznys“
Litoměřice jsou nejlepším 
městem z hlediska podnika-
telského potenciálu v celém 
Ústeckém kraji. Podnikání  
se daří velmi dobře také  
v Lovosicích a v Roudnici nad 
Labem. Ukázaly to výsledky 
srovnávacího výzkumu Město 
pro byznys 2019, které jsou 
vyhlašovány na krajských se-
tkáních Svazu měst a obcí. 

Analytici agentury Datank v něm 
hodnotí všech 205 obcí  
s rozšířenou působností v České 
republice a městské části Hlavní-
ho města Prahy.

Ve vítězných Litoměřicích je 
v rámci Ústeckého kraje nadprů-
měrný podíl firem, stejně jako 
studentů a učňů v odborném 
vzdělávání. Nezaměstnanost,  
i ta dlouhodobá, se drží na nízké 
úrovni. V části výzkumu, který se 
věnuje přístupu veřejné správy, 
zabodovalo město velmi vysokým 
skóringem úředních hodin, velmi 
dobře dopadlo rovněž v podpoře 
webových stránek, na nichž 
podnikatelé naleznou v přehledné 
podobě potřebné informace 
pro rozvoj svého podnikání i pro 
komunikaci s veřejnou správou. 
Nadprůměrný podíl financí věnují 
Litoměřice na kulturu  
a sport, kde má město vytvořené 
dotační programy. Radnice se 
také intenzivně zabývá proble-
matikou sucha, pro občany 
zavedlo dotační program pro 
zřízení nadzemních i podzemních 
zásobníků pro dešťovou vodu. 
Litoměřice se rovněž aktivně 
podílejí na aktivitách rozvojové 
agentury CzechInvest. Při pohle-
du na celorepublikové srovnání 

oceňují podnikatelé v Ústeckém 
kraji na radnicích, tu litoměřickou 
nevyjímaje, nejvíce vedle dosta-
tečného rozsahu úředních hodin 
také kvalitní podporu veřejné 
dopravy a přehlednost webů.

„My si ocenění velice vážíme. 
Snažíme se dlouhodobě vy-
lepšovat kontakty s podnikatel-
skou sférou a myslím si, že se 
nám to postupně velice daří,  
o čemž svědčí i toto vítězství. My 
jsme byli jedno z prvních měst 
v rámci ČR, ne-li vůbec první, 
které finančně pomohlo například 
osobám samostatně výdělečně 
činným v době koronaviru. Naše 
webové stránky jsou dostatečně 
zásobeny informacemi, které po-
třebují firmy ve městě, umožňu-
jeme objednávat se na úřad na 
určitou dobu, aby lidé nemuseli 
čekat na vyřízení formalit a další. 
Kroků, které jsme podnikli vůči 

podnikatelské sféře, je skutečně 
hodně,“ říká starosta Ladislav 
Chlupáč.

„Srovnávací výzkum Město pro 
byznys pomáhá samosprávám 
na základě sdílení zkušeností 
orientovat se v podnikatelském 
prostředí. Velmi ho podporujeme,“ 
říká předseda Svazu měst a obcí 
František Lukl.

Výzkum již dvanáctým rokem 
hodnotí podnikatelský potenciál 
měst a obcí v ČR.  Detailnímu 
zkoumání jsou podrobena všech-
na města a obce s rozšířenou 
působností. Analytici agentury 
Datank, která za výzkumem 
stojí po datové stránce, dělí své 
hodnocení do dvou hlavních ka-
tegorií, podnikatelské prostředí 
a přístup veřejné správy. Pořadí 
vyhodnocuje za jednotlivé kraje 
a také za celou republiku. 

/eva, Zdroj: Datank/

hODNOcENÍ MINISTERSTVA

Městský úřad v Litoměřicích patří mezi tři nejlepší v Česku
Mezi nejvýše hodnocené městské úřady a 
magistráty v ČR již delší čas patří Městský 
úřad v Litoměřicích. Po loňském prvenství 
se letos v anketě Ministerstva vnitra „Pří-
větivý úřad“ ocitl v konkurenci 142 přihlá-
šených úřadů obcí s rozšířenou působností 
a městských částí Prahy na třetím místě, 
a to za Prostějovem a Kolínem. Do finále 
Litoměřice postupovaly v rámci Ústeckého 
kraje stejně jako loni z prvního místa. 

„Je to obrovský úspěch. Svědčí to o tom, že 
je úřad systematicky rozvíjen a hledá inova-
tivní způsoby, jak být otevřený a vstřícný 
veřejnosti. Jde o zásluhu celého týmu lidí, 
jejichž práce si vážím,“ komentoval výsledek 

soutěže starosta Ladislav Chlupáč. 
Ministerstvo vnitra se při hodnocení 

zabývá řadou oblastí. Sleduje stav služeb  
v elektronizaci, komunikaci, transpa-
rentnosti, participaci, úroveň klientského 
servisu, společenskou odpovědnost apod. 
„K soutěži je vydávána také sbírka dobré 
praxe nadstandardních služeb úřadů, v níž 
bývají Litoměřice zmiňovány pravidelně 
a několikrát,“ neskrývá radost z výsledku 
tajemník městského úřad Milan Čigáš.  

„Magistrát města Prostějova má jednu 
z nejdelších otevíracích dob mezi srovna-
telnými úřady. Město Kolín dlouhodobě 
zavádí technologie vedoucí k SMART City. 
Vedle mobilní aplikace úřadu nebo systému 

chytrého parkování také pracují na elek-
tronizaci a automatizaci interních procesů 
úřadu nebo na odpovědném energetickém 
managementu veřejných budov. Loňský 
vítěz, letos bronzové město Litoměřice, 
vedle svého kvalitního standardu služeb 
letos upoutalo také pobočkou matriky 
přímo v nemocnici nebo nově zpracovaným 
jednotným grafickým vizuálem města,“ stojí 
mj. v tiskové zprávě organizátora soutěže. 
    Soutěž Přívětivý úřad v kategorii obcí 
s rozšířenou působností pořádalo Minis-
terstvo vnitra již popáté. Jejím prostřednic-
tvím propaguje moderní a kvalitní služby 
městských úřadů. Pro Litoměřice jde tak o 
další významné ocenění. /eva/

Ocenění za město převzali starosta Ladislav chlupáč s místostarostou 
Karlem Krejzou. Foto: Eva Břeňová 

VZDĚLÁVAcÍ PORTÁL

Radnice zpřístupnila
online vzdělávání  

Město Litoměřice zareagovalo 
na situaci a v této nejisté 
a koronakrizí zatížené době 
uvedlo do života „Vzděláva-
cí Portál online Litoměřice“. 
Určen je příspěvkovým a 
neziskovým organizacím 
působících ve městě a 
dobrovolníkům.  
Na online vzdělávání radnice 
spolupracuje se společností 
Rentel. Minulý měsíc město 
spustilo pilotní fázi, která 
potrvá do konce roku.

„Pro naše partnery máme 
v této chvíli zcela zdarma 
připraveno prozatím sedm de-
sítek vzdělávacích kurzů, které 
mohou zájemci online stu-
dovat, nahlížet do nich, stáh-
nout si prezentace či PDF. Vše 
až do fáze testu a certifikátu. 
Závěrečný test i s certifiká-
tem jsme jako bonus otevřeli 
u kurzu BOZP (Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci) 
a Řízení motorových vozidel 
(referentský kurz pro řidiče),“ 
informuje o možnostech vzdě-
lávání tajemník městského 
úřadu Milan Čigáš.

Město Litoměřice dále na-
bízí zaměstnancům a zastupi-
telům městského úřadu účast 
na vzdělávacím projektu. Totéž 
nabízí také městům a obcím 
spadajících do jeho správní 
působnosti, ve spolupráci se 
Svazem měst a obcí České 
republiky v rámci Projektu 
ESO (Efektivní správa obcí). 
„Vzdělávání je dle mého názoru 
nejen v této nelehké době 
klíčem k úspěchu,“ uzavírá 
problematiku tajemník Milan 
Čigáš. /ihe/
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ÚSPĚŠNÁ ŽENA 

Majitelka bezobalového obchodu 
se stala Ženou regionu 2020
Martina Lízlová, majitelka 
bezobalového obchodu Me-
loun v Litoměřicích, se stala 
Ženou regionu roku 2020. 
Za Ústecký kraj tak opanova-
la 11. ročník celonárodní 
soutěže určené především 
obyčejným ženám, o jejichž 
smysluplných a nezištných 
aktivitách nemá veřejnost ani 
média většinou ani tušení. 

Oceněna byla za originální 
podnikatelský nápad a aktivitu 
vyvíjenou s cílem být ohleduplný  
k životnímu prostředí. Po-
blahopřát k pěknému úspěchu a 
předat květinu s drobnými dárky 
jí přišel senátor a starosta Lito-
měřic Ladislav Chlupáč. „Jsem 
velmi rád, že máme ve městě 
takhle šikovné podnikatele, kteří 
se nebojí přijít s něčím novým. 
Jako město se je snažíme maxi-
málně podporovat a spolupra-
covat s nimi,“ pochválil Ladislav 
Chlupáč podnikatelku z Lovosic.

Jak k nápadu zřídit bezo-
balovou prodejnu vůbec došlo? 
„Sami jsme doma začali tímto 
způsobem hospodařit a poté ta 
myšlenka přišla. Uvědomila jsem 
si, kolik obalů si člověk odnese 
z jednoho nákupu v supermar-
ketu. Počínaje igelitovou nebo 
papírovou taškou po obaly 

jednotlivých potravin,“ uvedla 
Martina Lízlová.

Majitelka obchodu se angažu-
je i v informovanosti veřejnosti  
o odpadové problematice.  
Na téma „Co je odpad a jak 
ho omezit“ uspořádala několik 
přednášek v Litoměřicích, Lovo-
sicích, Ústí nad Labem či České 
Lípě. Série besed se rozrůstala a 
svým přičiněním motivovala při 
redukci odpadu jak své zákazníky, 
tak i zaměstnance. Navázala i 
spolupráci s městem Litoměřice.

První bezobalový obchod  
v Ústeckém kraji otevřela v září 
2017 a sídlí v ulici Velká Domi-
nikánská. Můžete si zde zakoupit 

například luštěniny, těstoviny, 
rýži, koření, sirupy, slunečnicový 
či olivový olej, a to pouze do 
vlastních přinesených nádob. 

Současná protiepidemio-
logická opatření se obchodu 
zatím nedotkla. „Musím zaťukat 
na dřevo. Jsem velmi ráda, že 
máme spoustu stálých zákaz-
níků, kteří se k nám pravidelně 
vracejí. A přicházejí i noví,“ říká 
Žena regionu 2020, maminka 
dvou malých dcer. „Po prvoro-
zené jsem obchod pojmenova-
la. Od narození jí říkám Meloun,“ 
uzavřela rozhovor s úsměvem 
Martina Lízlová.

Radim Tuček

TIP PRO VÁS

Keramická dílna a 
kavárna v jednom

Dát si kávu nebo čaj a zároveň 
si vlastnoručně vymodelovat 
keramický výrobek. Třeba  
ve tvaru kalichu, který připomene 
nejnavštěvovanější turistickou 
památku královského města 
Litoměřice. Unikátní koncept 
nabízí Keramikafé Dlouhánka, 
která je na Dlouhé ulici kavárnou 
a keramickou dílnou v jednom.

V České republice najdeme 
pouze pět takto jedinečných 
provozoven. Návštěvníci si 
mohou vymodelovat vlastní 
keramické výrobky, dotvořit a 
domalovat výrobky již vypálené, 
točit na hrnčířském kruhu, 
pracovat s hlínou různými 
technikami, věnovat se kerami-
ce prostřednictvím workshopů, 
přednášek a kurzů, které se zde 
pořádají. „Ráda zkouším nové 
techniky, které pak předávám 
ostatním,“ říká s optimismem 
majitelka Keramikafé Dlouhánka 
Alena Bachová. Ta působila  
ve sféře informačních techno-
logií, středního managementu 
a následně jako překladatelka. 
Tou zůstala doposud, k tomu se 
ale věnuje koníčku, který je nyní 
i jejím podnikatelským záměrem. 

„Každý měsíc pořádáme 
tematická setkání, vždy jinak za-
měřená. V říjnu to bylo dýňování, 
v listopadu jablečňáky, což jsou 
pícky na jablíčka. Další akce, které 
se měly konat, nám bohužel 
zarazila vládní nařízení související 
s covid-19. Pevně věřím, že se 
vše brzy obrátí k lepšímu a opět 
přivítám ve své dílně keramické 
nadšence,“ dodává majitelka  
s nadějí v hlase.

Keramikafé Dlouhánka je 
místo, kde vám pod rukama 
vznikne váš vlastní originální 
výrobek a budete odsud od-
cházet plní inspirace. Zájemci 
mohou využít e-shopu k nákupu 
voucherů na vybrané kurzy či 
výrobky. „Od jara bych ráda 
nabízela kurzy i v německém a 
anglickém jazyce a pořádala pro 
menší firemní týmy teambuil-
dingové akce,“ odkrývá  
s nadšením své plány do bu-
doucna Alena Bachová.  

Iveta Hejduková 

Martina Lízlová ve svém obchodu Meloun, kam jí přišel poblahopřát k 
získanému titulu starosta Ladislav chlupáč. Foto: Radim Tuček 

PRO RODIČE S DĚTMI 

V Bimbo Café děti zabaví i pobaví
Máte malé děti, nechcete být jen doma a hle-
dáte v Litoměřicích místa, kde můžete trávit 
volný čas společně se svými potomky? Až se 
společnost vrátí po koronakrizi k dřívějšímu způ-
sobu života, máme pro vaše děti zajímavý tip.

Jedno takové pěkné místo začala na konci září 
nabízet Vladimíra Kudrnová, která na Dlouhé ulici 
otevřela dětskou hernu, bistro a kavárnu Bimbo 
Cafe. Jde o podnikatelský záměr nejen pro obyvate-
le města a okolí, ale i rodiny přijíždějící do Litoměřic 
na výlet a za zážitky. Děti se zabaví nejen v herně, 
která disponuje zajímavým vybavením, ale také 
prostřednictvím různých akcí pro nejmenší, jako 
je například Halloweenská party, Sváťovo dividlo 
a další. Není proto divu, že obzvláště o víkendu je 
lepší si tu místo dopředu rezervovat.

„Po mateřské dovolené jsem přemýšlela, kde 
začnu pracovat. Nakonec jsem dospěla k variantě 
otevřít si dětskou hernu, kde se můžu realizovat 
pracovně a zároveň jako máma. Myslím, že takové 
zařízení tady chybělo a mám radost, že nás lidé 
vyhledávají a líbí se jim tu,“ vzpomíná na úplné 
začátky Vladimíra Kudrnová, spolumajitelka Bimbo 
Cafe, které jen po několika týdnech provozu 
uzavřela koronakrize.

„Dětská herna tohoto typu v Litoměřicích 
chyběla. Je to krásný a čistý prostor s milou 
obsluhou, moc ráda sem s kamarádkami a našimi 
dětmi chodím. Plánovali jsme zde oslavu pro naši 
menší dceru, koronakrize naše plány bohužel pře-
kazila. Už teď se ale do Bimba těšíme,“ uvedla Mi-
chaela Urbanová, jedna ze spokojených maminek.

Drobní podnikatelé nemají v této době na růžích 
ustláno. Majitelům proto přejeme brzké otevření 
podniků a hodně spokojených malých i velkých 
zákazníků.                 Text a foto: Iveta Hejduková

Alena Bachová při výrobě kera-
miky v Dlouhánce. Zkuste to také.

Foto: Iveta hejduková
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SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

Paráda. Rozběhali jste Litoměřicko
Litoměřičáci jsou aktivní! Ve druhé polovině října 
se tým z Litoměřic a okolí zapojil do celostátní 
výzvy „Rozběháme Česko“, která podporuje zdravý 
životní styl, pohyb, imunitu a pozitivní mysl.

Vznikla jako reakce na zrušené závody a tréninky 
větších skupin z důvodu vládních opatření. Tým 
„Rozběháme Litoměřicko“ čítal více než 60 běžců, 
kteří společně, byť každý sám, sbírali běžecké 
kilometry do společné výzvy. Tým se v rámci 
Česka umístil na 9. místě z přihlášených 393 týmů. 
Celkem účastníci uběhli 4970 kilometrů, což je v 
přepočtu na osobu 80,1 kilometru. Čtvrté místo 
běžci obsadili ve výzvě mezi městy.

„Jsem neskutečně pyšná na lidi z Litoměřic a 
okolí, kteří denně běhali pro společnou výzvu. Byl 
to nádherný způsob, jak být spolu, ale přesto každý 
sám, případně ve dvou,“ vzpomíná ambasadorka He-
lena Kotová, nadšená běžkyně, která vede skupinu 
Rozběháme Litoměřicko již tři roky. 

Běžecká aktivita tím ale nekončí. Přidat se 
do skupiny může každý běžecký začátečník či 
nadšenec i v těchto dnech. Informace najdete ve 

facebookové skupině „Rozběháme Litoměřicko“, 
na instagramu „rozbehame_litomericko“ či webové 
stránce www.rozbehamecesko.cz. /ihe/

Nadační fond BigMat – Vrati-
slav a Lucie Baudlerovi
Podpora handicapovaných dětí, 
projekt „Vidět srdcem“.
Moneta Money Bank – Hana 
Čampulková. Podpora hospice.
Lékárna u Matky Boží – Lenka 
Frieserová. Podpora při poři-
zování zdravotnického materiálu 
pro neziskový sektor.
Sváťovo dividlo – manželé 
Horváthovi
Dlouhodobý rozkvět dětské 
kultury ve městě.
Centrum Srdíčko – I. Humlová
Vydání knihy, jejíž výtěžek byl 
použit na nákup kompenzačních 
pomůcek klientů.
Muzeum křišťálového doteku – 
Jan Huňát. Podpora hospice
Pekařství Kodys a Hamele – 
Petr Kodys a Jakub Kodys
Materiální pomoc v podobě da-
rovaného pečiva potřebným.
Liťák si pomáhá – Jan Dostal, 
Zbyněk Pěnka, Vratislav 
Baudler a Lukas Wünsch
Cílená pomoc v období pande-
mie potřebným.
Krušovická pivnice – Jozef 
Pásztor a Tomáš Kaiser
Pravidelná podpora dět-
ského oddělení nemocnice 
prostřednictvím benefiční 
kapustnice.
Sanilit – Hana Skřivánková
Nadstandardní péče o pacienty 
při přepravě do zdrav. zařízení.
HENNLICH – Pavel Šumera
Podpora dobrovolnických aktivit 
s klienty Diakonie ČCE.
Fotoklub Porta - Fr. Diviš
Za propagaci Litoměřic pomocí 
fotografických aktivit.
Monika Vrabcová
Dlouhodobá materiální pomoc 
klientkám Naděje.
Marek Ženkl
Nezištné technické zajištění 
charitativních akcí pro litom. 
neziskové a jiné organizace.
Martina Žilková
Podpůrné aktivity pro začínají-
cí podnikatele v Litoměřicích, 
založení Litohubu.

Ocenění Srdcaři
OcENĚNÍ 

Kapustnice vynesla titul Srdcař roku 2020
Srdcařem roku 2020 se stal Jozef Pásztor a 
Krušovická pivnice Tomáše Kaisera. Prvenství 
jim přinesl nejvyšší počet hlasů v anketě vyhlá-
šené již potřetí městem Litoměřice. Zároveň se 
po manželech Baudlerových z Nadačního fondu 
Bigmat stávají patrony ankety pro příští rok.

Letošní vyhlášení ankety Srdcař Litoměřic proběhlo 
kvůli pandemii koronaviru nikoliv v hradu, jako  
v předchozích dvou letech, ale  prostřednictvím 
on-line přenosu z Tržnice Felixe Holzmanna,  vysí-
laném 29. listopadu, tedy o první adventní neděli. 
Do hlasování probíhajícího ve druhé polovině října 
se zapojilo 413 lidí. Nejvíce hlasů mezi patnáctkou 
nominovaných získal Jozef Pásztor a Tomáš 
Kaiser z Krušovické pivnice s vítězným počtem 
82 odevzdaných hlasů. Byli to právě oni, kdo první 
adventní neděli převzali z rukou starosty Ladislava 
Chlupáče cenu pro vítěze. 

Kdo vlastně je Srdcař roku 2020? Jako otec 
myšlenky a díky dobrému srdci vaří každým rokem 
na konci listopadu společně s Tomášem Kaiserem a 
dalšími pomocníky v Krušovické pivnici kapustnici, 
která se tradičně podává na slovenské štědrove-
černí tabuli. Polévku pak nabízejí veřejnosti, přičemž 
výtěžek je následně předán dětskému oddělení 
litoměřické nemocnice. Například loni se tímto způ-
sobem vybralo 45 tisíc korun.

„Vaříme až s osmi pomocníky 120 litrů kapustni-
ce a 50 litrů guláše, rádi bychom jim všem podě-
kovali, že se každý rok zapojují a pomáhají nám. 

Nesmírně si toho vážíme. Pro nemocnici jsme již 
vařili v předchozích čtyřech letech, letošní pátý 
rok musíme kvůli koronaviru o rok posunout,“ uvedl 
Jozef Pasztor. 

Skleněná díla z dílny Jana Huňáta, který také 
patřil mezi oceněné, převzalo dalších 14 lidí, kteří 
mají srdce na pravém místě a nezištně pracují ve 
prospěch druhých. /fik, eva/

„Neprozradím, jedině na smrtelné posteli,“ odráží  
s úsměvem jozef Pásztor (vpravo) dotazy týkající se 
receptu na jeho kapustnici. Foto: Karel Pech

AUKcE DIAKONIE  

Díky dražitelům  
Diakonie letos poprvé pořádala 
tradiční benefiční aukci on-line. 
Díky stávajícím, ale i novým 
dárcům, předčil výtěžek všechna 
očekávání - 576 287 Kč. Nej-
větším skokanem aukce se stal 

Betlém od Svatopluka Pelcla, 
který se ze třech tisíc korun 
vyšplhal na 82 tisíc. 

Celý výtěžek Diakonie použije 
na spolufinancování nového 
Chráněného bydlení na míru, kte-
ré vzniká v bývalých kasárnách 
Pod Radobýlem. O projektu a 
jeho další podpoře se dočtete na 
www.diakonieltm.cz. /vp/

Svým příspěvkem podpoříte 
hospic sv. Štěpána, který se sta-
rá o nevyléčitelně nemocné.
Děkujeme, že pomáháte roz-
svěcet světlo tam, kde ho lidé 
nejvíce potřebují. Darovat můžete 
zde: www.hvezda.prohospic.cz

helena Kotová (druhá zprava) s částí týmu „Roz-
běháme Litoměřicko“ při jednom z výběhů.

Foto: archiv h. Kotové
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OhLÉDNUTÍ: ROK ZKOUŠEK

Vánoční poselství biskupa
Litoměřický biskup, Monsignor  
Mgr. Jan Baxant, je ve svých 
72 letech dvacátým litomě-
řickým biskupem. Tím se stal  
v roce 2008. 

Jak v současné době vypadají 
Vaše dny?

„Chtělo by se mi říci, že se mi 
nyní vede dost dobře. Moje 
dny však, které nyní prožívám, 
nejsou jen mými dny vlastními. 
Prožívám je spolu s ostatními 
obyvateli Litoměřic a mými 
diecézány, tedy všemi lidmi, 
žijícími na území Litoměřické 
diecéze. A naše diecéze za-
sahuje celkem do 5 krajů ČR. 
Vím, že mnozí moji lidé v terénu 
diecéze neprožívají své dny pří-
liš šťastně a pokojně s ohledem 
na trvající pandemii, proto ani 
já nemohu upřímně tvrdit, že 
se mně skutečně daří dobře. 
Osudy tolika nemocných a jejich 
záchranářů se mě dotýkají, a 
proto sám nemohu být v klidu.“

Pořádáte také online bohosluž-
by? Mohou se na ně zájemci tě-
šit i během vánočních svátků?

„V naší diecézi, především ve 
větších městech a farnostech, 
se online bohoslužby uskuteč-
ňují už běžně. V jarní epide-
mické vlně se tento způsob 
dobře ujal, nyní ve vlně druhé, 
se jen pokračuje a počet boho-
služeb online ve farnostech se 
rozšiřuje. Takové přenosy jsou 
jen o nedělích, event. význam-
ných svátcích. Je milé, že se 
vše koná svépomocí. Jak vidím, 
v našich farnostech je celá 
řada schopných IT odborníků, 
ochotných nezištně pomoci. Jak 
budou vypadat letošní Vánoce, 
zatím nikdo z nás ani netuší.“

Jaký je pro Vás rok 2020, jak 
ho vnímáte?

„Předpokládám, že nebudu 
osamocen v konstatování, že 
rok 2020 bude v dějinách nahlí-
žen jako rok zkoušek. Nemohu 
se ubránit dojmu, že životní 
zkoušky jsou prospěšné, avšak 
jedině v tom smyslu slova, 
že jim chcete rozumět, resp. 
že se snažíte pochopit jejich 
smysl. Luštím záhadu letošních 
zkoušek tak, že si máme všichni 
ověřit, jaké by to bylo, kdyby 
vůbec nebyly léky na léčení 
vážných chorob, a tím pádem 
by nemocní zůstávali zcela sami 
a opuštěni, bez účinné pomoci 
druhých. Byla by to tragédie. 
Smysl současných zkoušek 

lze vysvětlit i tak, že žít si jen 
pro sebe, bez pozornosti vůči 
druhým lidem, je bezvýchodná 
a marná cesta. Potřebujeme 
totiž jeden druhého, a možná 
jsme se před pandemií až 
domýšlivě domnívali, že druhé 
lidi ke svému vlastnímu životu 
nepotřebujeme. Trvat v tomto 
omylu svéhlavě by byl mnohem 
těžší stav než stav nouzový. 
Solidarity je nám zapotřebí!“

Jak se v této nelehké době 
mohou lidé naladit na vánoční 
svátky, jak prožít adventní čas?

„Tato Vaše otázka je tou nej-
vážnější, ale i nejtěžší. Uva-
žujeme totiž o lidském nitru, 
dispozici lidského srdce a duše. 
Ani člověk sám neví, co všechno 
je v něm, natož pak, aby to 
věděl kdokoliv z vnějšího světa. 
Mluvíte o naladění. Samo slovo 
už napovídá, že má jít bezespo-
ru o lad, soulad a harmonii. Lze 
tohoto vnitřního rozpoložení 
dosáhnout jedině vědomým úsi-
lím zdolat sama sebe. Až budu 
vládnout sám sobě, ovládat své 
smutky a náladovost, až zkrotím 
své egoistické požadavky a 
myšlenky jen na sebe, ocitám 
se v dispozici vyjít vstříc druhé-
mu člověku a být mu  
ku pomoci. Vědomí, že nejsem 
středem vesmíru, že mohu být 
prospěšný druhým, je osvobozu-
jící a šťastný pocit, docela bych 
to nazval „slastí duše“, alias 
„naladění“. Poklid vánoční doby 
není a nemůže být vynucen 
nějakými příkazy a zákazy. Ten 
existuje a žije si svým životem 
tehdy, když my sami budeme 
strůjci pokoje a když v nás 
samých bude klid, smíření  
s lidmi i Bohem.“

 
Co by nám měla tato doba 
sdělit, dát?

„Doba a svět nám sdělí jen to, co 

sami do nich vložíme. S velkou 
pravděpodobností vnímáme vždy 
jen ozvěnu slov a vět, které už 
v prostoru světa jsou. Nahlížíme 
je jakoby v zrcadle. Pro někoho 
jsou to aktuální informace, pro ji-
ného objevná zjištění, ale i odkaz 
a výzva. Zdá se mi, že zkušenost 
letošního roku nás poučí tak, 
že budeme doslova vážit každé 
slovo, než je vypustíme ze svých 
úst, aby totiž nezraňovalo a ne-
otravovalo prostředí, ve kterém 
se pohybujeme.“ 

Máte pro naše čtenáře nějaké 
poselství?

„Dovolím si jen několika slovy 
vyjádřit prostou skutečnost, 
pravdu, o které jsem si jist, že 
nikomu nemůže ublížit. Poselství 
je ostatně vždy pozitivní, nikoliv 
škodící slovo. Čtenář jakékoliv 
literatury, doufám, že včetně 
městského litoměřického média 
Radničního zpravodaje, se 
duchovně a myšlenkově spojuje 
s autory děl a jednotlivých statí 
a článků. Mezi autory a čtenáři 
se vytváří neviditelná, ale jsoucí 
a mnohdy velmi pevná síť. Toto 
síťové předivo podporuje vzá-
jemnou lidskou sounáležitost. 
V ní je síla a obnovující lék na 
největší bolest lidského srdce, 
totiž samotu. Nikomu nepřeji 
prožívat samotu a opuštěnost 
právě o Vánocích. Občan, jako 
vznešený prvek společenství 
obce či města, bez ostatních 
občanů, by se stal bezdomov-
cem a psancem. Bez společné-
ho domu obce a města, není 
ani střecha vlastního domova. 
I domácnost v lesní samotě je 
k nějaké obci přičleněna. Ze 
srdce přeji všem, aby zvláště o 
Vánocích, ať už budou jakéko-
liv, zakusili v přítomnosti svých 
blízkých a drahých, příbuzných 
a přátel, požehnání domova.“

Děkuji za rozhovor
Iveta Hejduková

Vyšly knihovní noviny

Podzimní Mácha shrnuje zají-
mavé informace z litoměřické 
knihovny a zároveň ohlašuje, 
kdo se letos dostal do čela XII. 
ročníku literární soutěže Má-
chovou stopou. Vítězné texty 
obou kategorií tu naleznete 
v plném znění. Kromě toho si 
můžete přečíst rozhovor s Jar-
milou Štogrovou, dcerou malíře 
Františka Doležala, jehož díla 
budou k vidění v novém roce 
v Galerii knihovny. Současně 
zde budou vystaveny i práce 
dalšího významného umělce 
působícího v našem městě, 
Jiřího Ryvoly. A protože konec 
roku byl ochuzen o mnoho 
naplánovaných akcí a nemohla 
přijet řada hostů, redakce 
novin některé z nich požáda-
la, aby se představili formou 
článku. Noviny jsou nyní k 
dispozici ve stojanu před 
knihovnou, později je najdete 
i v kavárnách a na dalších 
distribučních místech.

Leden 2021:
Jan Velek: #2 Brána emocí  
út 5. 1. | 17 h | přednáška | 
Galerie knihovny | vstupné 40 
Kč.
Obáváme se skutečně cítit 
a vyjadřovat své emoce? 
Často je potlačujeme a tím 
se emoční bolesti bráníme. 
Jenomže tahle energie po-
třebuje vyjít ven, což nakonec 
udělá v podobě bolesti, nemo-
ci či duševního onemocnění. 
Jaký je původ emocí? Jak 
využívat emocí jako nástroje 
transformace, nikoli jako hroz-
by? Jak plně uznat a obejmout 
emoce způsobem, jež je trans-
formativní a posilující?

Rostislav Procházka: 
Středověké pevnosti v okolí 
Ústí nad Labem a Litoměřic  
st 13. 1. | 18 h | přednáška | 
Galerie knihovny | vstupné 40 
Kč.  
Hrady Ústeckého kraje - díl 1. 
Česká republika je zemí hradů 
a totéž platí dvakrát o Českém 
středohoří. Jsou zde hrady 
známé, ale také hrady opomí-
jené a téměř zapomenuté a 
přece velice zajímavé. Na-
hlédněme do světa tajemného 
středověku, kdy naši předkové 
stavěli tato monumentální díla, 
jejichž pozůstatky můžeme 
vídat dodnes.

Knihovna 
Karla Hynka Máchy

Monsignor jan Baxant ve svém domově.  Foto: Eva Břeňová
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KŘEST KNIhY

Romantické
Litoměřice
a K. H. Mácha
Pod tímto názvem se skrývá 
další kniha z tvorby místního ro-
dáka a patriota Františka Fandy 
Diviše, jejíž křest se uskuteční 
ve středu 9. prosince od 15 
hodin v informačním centru v 
podloubí radnice.

Autor se v knize zaměřil na 
příběh posledních dní v životě 
Karla Hynka Máchy, jak je strávil 
v Litoměřicích, a to zejména ve 
vztahu ke vzpomínkám jeho přá-
tel, bratra Michala a na základě 
jeho osobních dopisů. Tyto 
historické dokumenty autor 
doplnil o fotografie tohoto pozo-
ruhodného města a jeho genia 
loci. Barevné fotografie provází 
čtenáře historickým městem 
od jeho rozkvetlé jarní podoby 
přes mlhavé podzimní plískani-
ce, až po potemnělý „básníkův“ 
Radobýl. Jde o obrazem převy-
právěný básníkův příběh tak, jak 
je vnímán autorem ve vztahu k 
odkazu zaznamenanému v jeho 
romantickém díle. V průběhu 
křtu knihu podepíše její autor 
spolu s grafikem a na místě ji 
bude možné i zakoupit.

Kniha bude nadále k 
dostání v informačním centru, 
knihkupectví Martin či  
u autora na adrese Okružní 
15, Litoměřice. /red/

ODMĚNA PRO VÍTĚZE:  DESET TISÍc KORUN 

První fotopoint v Litoměřicích?
Soutěžíme o nejhezčí návrh
Odbor komunikace, marketingu a cestovního 
ruchu městského úřadu vyhlašuje veřejnou 
soutěž o originální nápad na vybudování prvního 
fotopointu v Litoměřicích. Zapojte se i vy! Autor 
nejlepší myšlenky získá finanční odměnu  
deset tisíc korun.

Fotopoint představuje turisticky přitažlivé místo, 
kde se můžete se svým protějškem, rodinou, 
přáteli či zcela sami vyfotografovat a uchovat 
nesmazatelnou vzpomínku na jedinečný okamžik.

„Fotopointy či selfiepointy jsou velmi 
oblíbené, protože podtrhují krásu jedinečných 
míst. Pokud je jejich ztvárnění atraktivní, láká 
návštěvníky ke sdílení snímku na sociálních 
sítích. Chtějí dát přátelům vědět – byl jsem tu! 
Zajímavé pointy jsou k vidění například v ra-
kouských Alpách či v Indii. Nemálo jich nalezne-
me i v České republice. Některé obsahují přímo 
tzv. hashtag, tedy klíčové slovo, kterým se 
fotka označí,“ uvedla marketingová manažerka 
města Martina Vondráková.

Fotopointy mohou mít širokou paletu podob. 
Nacházejí se na turisticky atraktivních místech, 
jejichž scenerie přímo vybízí k pořízení snímku. 
Někde mají podobu rámečků, jinde fotostěn,  
do kterých může návštěvník vložit vlastní obli-
čej. Někde jde třeba jen o lavičku nad krásnou 
scenerií nebo o jemnou dekoraci, která prostor 
pozvedne (např. deštníky nad hlavami lidí  
v městských ulicích).

„Rádi bychom se zařadili mezi města  
v republice, která mají nápaditý a vkusný fo-
topoint. Lidé se hojně fotí, fotografie ze svých 
cest stále častěji na sociálních sítích sdílejí, 
což zvyšuje turistickou atraktivitu daného 
místa. A Litoměřice jsou krásné město, které 
nabízí úžasné pohledy,“ uvedla vedoucí odboru 
komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
městského úřadu Eva Břeňová. 

Nápady zasílejte od 1. prosince do 6. ledna  
v obálce označené „FOTOPOINT – veřejná 
soutěž“ na adresu Podatelna, Mírové náměstí 
16/8a, 412 01 Litoměřice. /ihe/

PRO STUDENTY A ŠKOLÁKY

Výtvarná soutěž míří proti závislostem
Vyjádření životního postoje k 
problémům závislostí  
na drogách, kouření a alkoholu 
je hlavní myšlenkou soutěže 
„Správným směrem 8“ o vytvo-
ření nejlepšího plakátu proti 
závislostem.

Tu město Litoměřice vyhlásilo 
začátkem října ve spolupráci  
s Národní protidrogovou centrá-
lou Policie ČR již poosmé. Podle 
starosty Ladislava Chlupáče je 
dobře, že se na problematiku 
závislostí upozorňuje: „Dnešní 
doba svádí k užívání drog a 
jiných omamných látek, které se 
dostávají i do škol, a snižuje se 

věk jejich konzumentů.“
Soutěž je určená pro žáky 

základních škol a studenty 
středních škol a odborných 
učilišť, které se nacházejí  
v Litoměřicích. Veškeré infor-
mace naleznete na stránkách 
komunitního plánování.

„Lze využít jakékoliv nápadi-
té výtvarné techniky a postupy, 
kterými jednotlivec vyjádří svůj 
postoj k závislostem  
na drogách, kouření, alkoholu 
a jiných závislostech,“ uvedla 
manažerka prevence krimina-
lity Lenka Benešová z odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu, která celou 

soutěž koordinuje.
Uzávěrka došlých grafických 

děl je stanovena na 15. února 
příštího roku a slavnostní 
vyhlášení výsledků pak proběh-
ne 8. března. „Na prvních pět 
oceněných čekají atraktivní  
a hodnotné ceny,“ dodává Lenka 
Benešová. 

Loni se v soutěži sešlo 
celkem 40 děl ze základních a 
středních škol. Vítězkami  
se staly Natálie Holubová ze 
ZŠ Ladova a Kristýna Davidová 
ze Střední školy pedagogické, 
hotelnictví a služeb Litoměřice. 
Cenu poroty pak získala Lucie 
Stanislavová. /fik/

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města 
vychází každé dva měsíce 
zdarma v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litomě-
řice, Mírové náměstí, 412 
01.IČO: 263 958. Zapsán 
Ministerstvem kultury do 
evidence periodického tisku 
pod evidenčním číslem MK 
ČR E 17395.

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

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

Fotopoint může mít různé podoby, v každém případě by však měl respektovat své okolí. Ve tvaru písmenek 
se s ním setkávají turisté, kteří zavítají na Medvědín. 
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Severočeská galerie výtvarné-
ho umění v Litoměřicích, 
Michalská 8, otevřeno denně 
kromě pondělí od 9 do 12 a od 
13 do 17 hodin. 
Předpokládaný termín obnovení 
provozu galerie pro veřejnost je 
1. 12. 2020. Termíny verni-
sáží budou předem avizovány 
a uskuteční se jen v případě 
příhodných epidemiologických 
podmínek.
Stálá expozice gotického umění. 
Prezentace nejvýznamnějších 
památek umění regionu z 
období 13. – 16. století včetně 
výjimečného oltáře Mistra lito-
měřického oltáře (1500 - 1505).
10. 12. 2020 – 18. 4. 2021 Ar-
cidiecézní muzeum v Olomouci 
JAKO HOST Diecézního muzea 
a galerie v Litoměřicích. 
Arcidiecézní muzeum v Olomou-
ci se prezentuje exkluzivním vý-
běrem exponátů z výjimečných 
sbírek olomouckých biskupů a 
arcibiskupů, včetně předmětů z 
kroměřížské rezidence, a nejvý-
znamnějších památek z kostelů 
a farností olomoucké arcidiecé-
ze (obrazy, umělecké řemeslo).
10. 12. 2020 – 18. 4. 2021 
Běla Kolářová v rámci cyklu Mi-
nigalerie – Pohledy do sbírek. 
Výstava představí soubor osmi 
prací Běly Kolářové (1923 – 
2010) z majetku SGVU, které 
vznikly v šedesátých letech, 
v nejsilnějším tvůrčím obdo-
bí autorky – při jejich vzniku 
využila řadu svých vlastních 
experimentálních a originálních 
tvůrčích technik.
Galerie Gotické dvojče, Jezui-
tská ulice 241/12, denně kromě 
pondělí 11 – 17 h. 
1. 12. 2020 – 17. 1. 2021 
Andrea Králová – Všechna krá-
sa světa. Autorka specifickým 
výtvarným rukopisem tvoří 
působivé artefakty propojující 
motivy ze starého umění, etno-
grafie, současného a historické-
ho designu se zážitky spojenými 
s vlastními cestami.
Galerie a muzeum litoměřické 
diecéze, Mírové nám. 24,  
út – ne, 9 – 12, 13 – 17 h. 
Stálá expozice církevního 
umění a uměleckořemeslných 
pokladů regionu. Do konce led-
na 2021 je poslední příležitost 
k prohlídce před připravovanou 
reinstalací stálé expozice.  
Muzeum insitního umění, Mírové 
nám. 24, út – ne, 9 – 12,  
13 – 17 h. Stálá expozice naivní-
ho umění a art brut.
POZOR: Výstava Rostislava 
Osičky je přeložena na hlavní 
návštěvnickou sezonu (červen 
– září) 2021, předpokládaný 
termín zahájení je 26. 5. 2021. 

SEVEROČ. GALERIE 

Vánoční dárky (z) Litoměřic

nakoupíte z pohodlí domova

v novém e-shopu

Fcb Litoměřice Srdcem

pro vaše blízké

VÝZVA MĚSTA

Darujte hvězdu
Připojte se k iniciativě města 
Litoměřice nazvané „Věnujte 
svou hvězdu“, a vyzdobte 
okna svých domácností, 
blízkých, přátel, ale i domovů 
pro seniory a dalších zařízení 
hvězdami vyrobenými s lás-
kou a nadějí.

Česká republika je zasažená 
pandemií koronaviru, ale čas 
plyne stále stejně a blíží se 
advent a vánoční svátky. 
„Vlastnoručně vyrobenou 
hvězdou darovanou druhým 
chceme vyjádřit naději, že 
všichni táhneme za jeden 
provaz, myslíme na sebe 
navzájem, a i v horších časech 
se podporujeme,“ vysvětluje 
starosta Ladislav Chlupáč 
smysl iniciativy organizované 
pracovníky oddělení komu-
nitního plánování odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu. „Chceme 
přivolat do našich domovů 

adventní pohodu, a naladit se 
tak na přicházející Vánoce,“ 
dodala vedoucí odboru Renáta 
Jurková.

Každý si tedy může sám 
nebo se svými blízkými 
vyrobit vánoční hvězdu jako 
symbol lásky, přátelství, 
naděje, usmíření, klidu a 

pohody a zavěsit ji do okna. 
Další pak může darovat. 
Fotografie hotových výrobků 
i nazdobených oken zasílejte 
do zpráv facebookové stránky 
Litoměřice srdcem, kde jsou 
postupně zveřejňovány  
i s uvedením jmen šikovných 
autorů. /fik/

MKZ INFORMUjÍ

Nová pokladna kina a další úniková hra
Městská kulturní zařízení (MKZ) řeší v těchto 
dnech přesuny termínů neuskutečněného kul-
turního programu. Zároveň budují novou pokladnu 
kina Máj a připravují další únikovou hru.

„Téměř pro všechna plánovaná představení se po-
dařilo najít náhradní termíny. Pokud je představení 
přesunuto, vstupenky zůstávají v platnosti na nový 
termín. Chce-li někdo přesto vstupenku vrátit, je 
mu hodnota zakoupených vstupenek vrácena for-
mou kreditu na dárkovou kartu MKZ. Pokud se  
ve výjimečných případech představení zruší, 
vracíme návštěvníkům v případě zájmu hotovost,“ 
popsala aktuální situaci ředitelka MKZ Věra Kmo-
níčková. Recepce MKZ je pro veřejnost otevřena 
vždy ve středu od 9 do 17 hodin. 

Termíny maturitních plesů mají již studenti 
rezervované, zbývá několik volných termínů. Pokud 

se od ledna do března nebudou smět pořádat, 
MKZ nabídnou maturantům termín pozdější.

Čas koronakrize je i v MKZ využíván k inovacím. 
„Probíhá rekonstrukce pokladny a foyer v kině 
Máj, kde rovněž došlo k výměně vstupních dveří. 
Pro návštěvníky také budujeme novou únikovou 
hru. Jedná se o tajemný příběh, který se bude 
odehrávat v podzemí litoměřického hradu. 
Pokusíme se ji uvést do provozu do Vánoc,“ 
dodává Věra Kmoníčková.

Standardní kulturní program je v tuto chvíli 
chystaný od ledna 2021, zaměstnanci jsou však 
připraveni jednat operativně. /ihe/

hvězdy můžete vytvářet společně s dětmi ve svých domovech a poté 
je darovat těm, které potěší. Do výzvy města se zapojil i pětiletý Vincík 
společně s rodiči. Foto: Martina Vondráková  
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Konání akcí bude vždy 
přizpůsobeno aktuální situaci 
související s Covid-19.

12. 10. – 31. 1. 2021 
Výstava výtvarného oboru ZUŠ
Kino Máj

4. 12.
Rozsvícení vánočního 
stromečku
On-line přenos programu:
17 h Vánoční pohádka Sváťova 
dividla
17.30 Koledy v podání 
Pořipského žesťového kvintetu 
z věže Kalich
18 h Vánoční poselství starosty 
města a biskupa, rozsvícení 
vánočního stromu a výzdoby 
města. Bez účasti veřejnosti

5. 12.
Památka sv. Mikuláše
16 – 17.30 h Přijďte si 
popovídat s Mikulášem 
a s andělem 
17.30 h Mikulášská nadílka 
pro děti, Kostel Všech svatých

6. 12.
Adventní neděle
9 h a v 18 h mše
Kostel Všech svatých, pro 
veřejnost otevřen 10 – 17.30 h  

9. 12.
Romantické Litoměřice 
a Karel Hynek Mácha
Křest knihy místního rodáka 
a patriota Františka Diviše.
Infocentrum, 15 h

9. 12.
Adventní zastavení se 
u Studia Na Pahorku
Venkovní setkání na 
zahradě, občerstvení, jogový 
swap/bazárek, pár stánků 
s maličkostmi k vánocům.
Studio Na Pahorku, 16–19 h

12. 12.
Vánoční soutěž předškolního 
žactva a rodičů s dětmi
Soutěž s využitím různých 
sportovních dovedností.
ZŠ Boženy Němcové, 9 h

12. 12.
Adventní jarmark
Tradiční lokální jarmark 
originálních výrobků s vánoční 
tematikou a kulturním 
programem. Tržnice Felixe 
Holzmanna, 10–16 h

13. 12.
Adventní neděle
9 h a v 18 h mše
Kostel Všech svatých, pro 
veřejnost otevřen 10 – 17.30 h  
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19. 12.
(Ne) tradičník (4)
České vánoční obyčeje 
trochu jinak
Vánoční svatba sněhuláka 
Karla – autorské divadelní 
představení Dory a Lukáše 
Bouzkových pro celou rodinu. 
Tvořivé vánoční odpoledne 
pro celou rodinu s citem 
a vkusem. LITHO LITO, 16–20 h

20. 12.
Adventní neděle
9 h a v 18 h mše
Kostel Všech svatých, pro 
veřejnost otevřen 10 – 17.30 h  

23. 12.
Živý Betlém
Statický betlém s možností 
odnést si betlémské světlo. 
Bez doprovodného programu.
Dómské náměstí, 15 h

24. 12.
Štědrý den
16 h mše svatá pro rodiny 
s dětmi
21.30 h vánoční mše 
„půlnoční“
Kostel Všech svatých, pro 
veřejnost otevřen 10–15 h  

24. 12.
Vánoční zpívání Cantica 
Bohemica 
Mírové náměstí, 15 h

24. 12.
Půlnoční mše svatá
Katedrála sv. Štěpána, 24 h

25. 12.
Hod Boží vánoční
Kostel Všech svatých, 
pro veřejnost otevřen  
10 – 17.30 h, mše v 9 h 
a v 18 h
Katedrála sv. Štěpána, 
mše v 10 h

26. 12.
Svátek sv. Štěpána
Kostel Všech svatých, 
pro veřejnost otevřen 
12 – 17.30 h, 
mše v 10 h a v 18 h, 
Katedrála sv. Štěpána, 
mše v 10 h

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

27. 12.
Svátek Svaté Rodiny
9 h a v 18 h mše, Kostel 
Všech svatých, pro veřejnost 
otevřen 10 – 17.30 h  

31. 12.
Turistika na téma železnice 
v Litoměřicích
Začátek Káva s párou, 
konec altánek na Střeleckém 
ostrově

31. 12.
Poděkování za uplynulý rok
Kostel Všech svatých, 
pro veřejnost otevřen 
10 – 15.30 h, mše v 16 h, 
Katedrála sv. Štěpána, 
mše v 16 h


