
Projekt Geosolar
vstupuje do další fáze
Město vybralo partnera pro rea-
lizaci klíčových energetických 
projektů. Minoritní podíl v První 
geotermální má koupit výtopna.
/více na str. 10/

Revitalizace pivovaru
bude pokračovat 
Město chystá rekonstrukci další 
části objektu bývalého pivovaru 
na Tyršově náměstí. Obnova 
areálu v centru města pokračuje.
/více na str. 3/

Cílem je podpora
turismu
Marketingový plán města na další 
dva roky chystá řadu novinek.  
Tou první bude revize turistického 
informačního systému. 
/více na str. 12/

Divadlo letos slaví
200 let existence
Divadlo K. H. Máchy je nejstarším 
kamenným divadlem v Čechách. 
Letošek je rokem oslav význam-
ného výročí. 
/více na str. 13/

HOSPODAŘENÍ 

Rozpočet počítá s řadou investic
Město Litoměřice má schválený rozpočet  
pro rok 2022. Celkové výdaje dosáhnou  
561 milionů korun, příjmová část počítá s fi-
nancemi ve výši 530 milionů korun. Schodek 
rozpočtu ve výši 31,4 milionu korun je plně krytý  
z vlastních zdrojů města. 

„Litoměřice mají vlastní finanční rezervu více než sto 
milionů korun. Proto není závislé na čerpání úvěrů,  
a to již dlouhodobě. Díky tomu zvládneme plánované 
investice financovat z vlastních zdrojů,“ upozornil 
místostarosta Karel Krejza.

Mezi nejrozsáhlejší investice příštího roku patří 
revitalizace objektu Stará radnice (pozn.: sídlo Oblastní-
ho muzea Litoměřice). Ta bude město v roce 2022 stát 
přibližně 22 milionů korun. Vyžaduje přitom předfinan-
cování ve výši 20 milionů korun, které následně zpětně 
uhradí dotace. „Dotace za celou akci v částce cca  
45 milionů korun bude městu jednorázově proplace-
na až v roce 2024. Projekt Stará radnice (respektive 
nutnost předfinancování dotační části) má proto nejzá-
sadnější vliv na výši schodku schvalovaného rozpočtu,“ 
vysvětlila Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického 
odboru městského úřadu. Pokračování na straně 2

Prvním narozeným miminkem v roce 2022 je Matouš Bohata (na snímku s rodiči a bratrem). Foto: Radim Tuček 

PORODNICE

První se narodil 
Matouš Bohata
Matouš Bohata je prvním mi-
minkem, které se v roce 2022 
narodilo v litoměřické nemocni-
ci. Stalo se tak 2. ledna v 5.10 
hodin ráno. Novorozenec měřil  
52 cm a vážil 3,5 kg. Manželé Daniel  
a Martina Bohatovi se stali 
dvojnásobnými rodiči a prvoro-
zený Kryštof již pečuje o mladší-
ho brášku. „Bylo to překvapení. 
Určitě jsme nečekali, že by náš 
syn mohl být prvním miminkem 
roku. Termín jsme měli až 6. led-
na,“ sdělil šťastný otec Daniel Bo-
hata. V pátek 7. ledna po obědě 
čekalo při odchodu z porodnice 
na čtyřčlennou rodinu překvapení. 
Místostarostové Karel Krejza 
s Lukasem Wünschem, ředitel 
nemocnice Vladimír Kestřánek  
a vedoucí sociálního odboru 
městského úřadu Renáta Jur-
ková popřáli rodině hodně zdraví 
a štěstí a na památku jim věnovali 
pamětní list a zlatý přívěšek ob-
sahující iniciály miminka.       /tuc/

SOBOTA 12. úNORA 

Přijďte se pobavit
na masopust
Městská kulturní zařízení pořádají 
v sobotu 12. února na Mírovém 
náměstí masopust, tradiční vese-
lici před nástupem období půstu. 
Od 10 hodin budou k vidění ukáz-
ky tradiční zabíjačky, ve 13 hodin 
proběhne zahájení programu  
a v 15 hodin projde po náměstí 
průvod masek. Děti se mohou 
těšit na pohádky, výtvarné dílny  
i soutěže.                /tuc/

dvouměsíčník, č. 1 
ročník XVI.
3. února 2022
zdarma



SlOvO STAROSTy

Milí Litoměřičané,

zrušená ple-
sová sezona 
a řada dalších 
akcí, výrazný  
nárůst počtu 
o n e m o c n ě -
ní Covid-19. 
Začátek roku 
zda leka ne-

proběhl tak, jak bychom si 
všichni přáli. Přesto pro vás 
mám řadu zpráv, které, jak vě-
řím, potěší. 

Do roku 2022 jsme vkro-
čili se schváleným rozpočtem  
a naplno se rozjíždějí první in-
vestiční akce. Tou nejzásadnější 
je zahájení další etapy revita-
lizace areálu bývalého pivovaru.  
V plném proudu již je rekon-
strukce parku Václava Havla. Fi-
nišuje modernizace skateparku,  
úspěšně pokračuje stavebně 
náročná oprava památkově 
chráněného objektu staré radni-
ce. Realizace desítek dalších, 
svým charakterem drobnějších, 
ale pro město přesto význam-
ných projektů, je připravena. 

Pro letošek je magickým 
číslem dvojka. Platí to i v pří-
padě Divadla Karla Hynka Má-
chy, jehož 200. výročí založení 
si v průběhu celého roku 2022 
budeme připomínat. Do jeho 
zvelebení jsme v posledních 
měsících investovali dva milio-
ny korun. Jde totiž o nejstarší 
kamenné divadlo v Čechách  
a my, Litoměřičané, jsme na něj 
právem hrdí. 

Podíváte-li se na poslední 
stranu Radničního zpravo-
daje, v prosinci a lednu téměř 
prázdný kalendář kulturních, 
sportovních či jiných spole-
čenských akcí se v únoru 
začíná plnit. Naplňuje mě to  
optimismem, že se náš život, 
sice výrazně pomaleji, než 
bychom si přáli, nicméně vra-
cí do kolejí, které máme rádi. 

Ladislav Chlupáč 

REKONSTRUKCE  

Oprava pivovaru pokračuje 
Revitalizace areálu bývalého 
pivovaru bude pokračovat 
stavebně náročnou rekonstruk-
cí další části. Pro město půjde 
o nejzásadnější investici násle-
dujících dvou let mířenou na zá-
chranu objektu nacházejícího se 
v technicky nevyhovujícím stavu 
přímo v historickém jádru města.

Na projekt má přislíbenou podporu 
od Ministerstva průmyslu a obcho-
du (MPO) ve výši 60 milionů korun. 
Celkové náklady jsou vyčísleny na 
132 milionů (bez DPH). Stavební 
práce by měly být zahájeny po-
čátkem května. Dokončení díla je 
plánováno na říjen roku 2024.

„V tuto chvíli probíhá výběrové  
řízení na dodavatele stavby. Vy-
hlášeno bylo poté, co nám MPO 
jako poskytovatel dotace schvá-
lilo zadávací podmínky. Zakázku 
budeme s ohledem na výši růs-
tu cen ve stavebnictví zadávat  
v nadlimitním režimu,“ charak-
terizovala aktuální stav vedoucí 
odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu Venuše Brunclíková. 

Předmětem projektu je 
regenerace budovy B v západní 
části areálu bývalého pivovaru, 

ze severní strany ohraničené 
Tyršovým náměstím a ze západní 
strany ulicí Krajská. Stav objektu je 
postupem let horší a horší. Do jeho 
nosných konstrukcí i sklepních 
prostorů zatéká. Realizace projektu 
bude náročná i vzhledem k tomu, 
že jde o areál nacházející se v MPR.  
V plánu je statické zajištění 
stávajících konstrukcí a sanace 
proti vlhkosti. Krovy ve všech 
částech mají být ponechány, pouze 

nad jižní částí objektu bude krov 
modifikován a podepřen do horní 
části vestavěné ocelové soustavy. 
Projekt počítá s vestavbou nových 
stropů.  Obnoveny mají být hladké 
omítané plochy fasád s původními 
okenními otvory.

 „Z důvodu havarijního stavu 
přistoupilo město již v roce 2016 
k výměně střešní krytiny za  
3,5 milionu korun. Nicméně to ne-
stačilo pro to, aby si objekt někdo 
pronajal,“ připomněl místosta-
rosta Karel Krejza. Město proto 
jako vlastník vyvíjí kroky vedoucí 
k celkové revitalizaci, aby i tato 
část našla smysluplné využití. Ná-
jemce vzejde z výběrového řízení, 
které město vyhlásí podobně jako 
v případě pronájmu protější části 
pivovaru, kde soukromý provo-
zovatel loni v červnu obnovil po 
dvaceti letech tradici výroby lito-
měřického piva.

„S vyhlášením výběrového 
řízení na pronájem počítáme 
ještě letos. Je totiž důležité 
znát následné využití tak, aby již  
v průběhu stavby byly zohledněny 
budoucí potřeby,“ dodal starosta 
Ladislav Chlupáč.   Eva Břeňová

lidé si na cyklověž již zvykli. využitelnost stoupá.  Foto: Anna Hrochová 

vĚTŠÍ KOMFORT 

Město chystá další
kryté zastávky
Dvě nové zastřešené zastávky 
u pošty, jedna u Družby, další  
u  Severky. Na tyto čtyři autobu-
sové zastávky postavené v roce 
2020 naváže město Litoměřice 
vybudováním dalších tří až čtyř  
v roce letošním. V současné 
době probíhá vytipování míst, kde 
budou postaveny. „Věnovat se 
budeme i zastávkám nekrytým, 
které jsou ve špatném stavu.  
V letošním roce začneme s jejich 
opravami,“ sdělil Lukas Wünsch, 
místostarosta města. /tuc/

ENERGIE HOlDING

Cena tepla stoupla 
o stokoruny
Společnost Energie Holding, 
významný dodavatel tepla pro 
domácnosti v Litoměřicích, zvýši-
la od 1. ledna 2022 cenu tepla  
ve městě v průměru o 17 %. Mě-
síční náklady tak pro rodinu v bytě  
o velikosti 3+kk stoupnou v prů-
měru o 165 Kč. 

Litoměřická teplárna využívá 
k výrobě tepla uhlí, které začalo 
v minulém roce zdražovat. Jeho 
cena však nerostla tak extrémně 
jako u zemního plynu, proto není 
zvýšení tak razantní. Růst ceny 
tepla ztlumilo i využití biomasy, 
kterou teplárna spaluje společně 
s uhlím. /tuc/

BIKETOWER  

Cyklověž poskytla střechu 
již 14 857 kolům. Zájem roste
 
V říjnu 2018 zaznamenala lito-
měřická cyklověž první tisícovku 
uskladněných kol. V říjnu 2021 
to bylo už 14 tisíc. Celkem po-
skytla zázemí 14 857 kolům. Také 
průměrné vytížení „biketower“ 
meziročně stoupá. 

„Provoz cyklověže byl zahájen  
v červenci 2018. Vybudovat 
jsme j i  nechali na strate-
gickém místě u autobusové-
ho a vlakového nádraží, poblíž 
cyklostezky. Důvodem k její vý-
stavbě byla především podpo-
ra a propagace cyklistiky. Dnes 
po více než třech letech se 
ukazuje, že cyklověž lidé až na 
výjimky přijali a využívají ji čím 
dál častěji,“ zhodnotil místosta-
rosta Karel Krejza.

Během prvního půlroku vyu-
žilo cyklověž hned 1746 cyklistů. 
V roce 2019 to bylo už 4075 
uživatelů služby. Rok 2020 
znamenal mírný pokles, přesto 
věž uskladnila 3892 kol. „Po-
čty uskladněných kol viditelně 
klesaly v závislosti na probíhají-
cích lockdownech a dalších pro-
ticovidových opatřeních. Lze to 
pozorovat na vytížení v období 
od března do května a následně 
listopadu 2020. Pro rok 2021  
nám zatím chybí údaje závěru 
roku, i přesto je již v tuto chvíli 
počet uskladněných kol nejvyš-
ší, a to 5144. Roční odhad je pro 
letošek dokonce 5612 uskladně-
ných kol,“ sdělila projektová 

manažerka odboru územního 
rozvoje MěÚ Zdena Tlapáková.

Průměrná obsazenost věže 
stoupla od roku 2018 z 291 kol 
za měsíc na současných 468 
kol. Nejvyšší vytížení zazna-
menává v letních měsících, a to  
od června do září, kdy je v tuto 
dobu uskladněno v jednom mě-
síci téměř 900 kol. 

Někteří obyvatelé Litoměřic 
se naučili využívat cyklověž 
také jako možnost uskladnění 
vlastního kola přes zimní ob-
dobí. „Je to jistější než sklep 
v paneláku,“ hodnotí na face-
bookovém profilu města Mari-
an Dx. „Používáme celá rodina, 
fantastická věc, místo tahání  

z půdy, naskočím a jsem na cyk-
lostezce,“ potvrzuje P. Misovic. 

Město k realizaci stavby 
využilo 24. výzvy Výstavba  
a modernizace terminálů Minis-
terstva pro místní rozvoj. Pro 
vybudování cyklověže získalo 
podporu ve výši 12,4 milionu Kč. 
Celkové náklady projektu činily 
14,1 milionu (zahrnují náklady 
na stavbu, inženýrskou činnost, 
studie atd.). Město se tedy po-
dílelo částkou 1,7 milionu korun, 
kterou převážně využilo k od-
stranění nevzhledných staveb 
na místech, kde dříve bývaly 
zahrádky, a k rekultivaci celého 
prostoru, včetně jeho ozeleně-
ní.  Anna Hrochová

HOSPODAŘENÍ

Rozpočet počítá s řadou investic
Dokončení ze strany 1

Další významnou investicí má být oprava hřiště 
a školní tělocvičny spolu s rozšířením sociálního 
zázemí i rekonstrukcí rozvodů tepla na Základní 
škole U Stadionu. Celkem za 5,5 milionu korun.

Také park Václava Havla projde v roce 2022 
rekonstrukcí. Rozpočet počítá s opravou závlah 
a osvětlení ve výši dvou  milionů korun. Obnova 
porostů na Mostné hoře a Střeleckém ostrově 
vyjde přibližně na tři miliony korun. Chystaná 
revitalizace Pokratického rybníka za zhruba tři 
miliony korun je ve fázi příprav projektové doku-
mentace a směny pozemků potřebných k usku-
tečnění projektu.  

„V roce 2022 opět počítáme s podporou kul-
tury, sportovních oddílů, sociálních služeb, s fi-
nancováním participativního rozpočtu i dalších 
činností. Na tyto tzv. měkké aktivity jsme vyhra-
dili přibližně 23 milionů korun, což je částka, která 

drží úroveň minulého roku,“ připomněl místosta-
rosta Karel Krejza. 

Ve hře je pro rok 2022 ještě několik význam-
ných investičních akcí, které budou do rozpočtu 
zapojovány postupně dle fáze projektové při-
pravenosti. Některé z nich mohou přecházet 
do dalších let. Jedná se například o projekt 
regenerace litoměřického pivovaru. Ten si vyžádá  
61 milionů korun, dalších 60 milionů na rekon-
strukci pravé části objektu uhradí dotace. Při-
pravuje se také rekonstrukce hřiště a atletického 
oválu na Základní škole Havlíčkova. Projekt počí-
tá s částkou deset milionů korun, zhruba jedna 
třetina půjde z vlastních zdrojů města, zbývající 
částku pokryje dotace. Rekonstrukce komunikace 
za 14 milionů korun se pravděpodobně dočká ulice 
Karolíny Světlé. Totéž se týká ulice Bójská, jež si 
vyžádá investici ve výši zhruba 12 milionů korun. 
                                                Anna Hrochová

MĚSTSKÝ úŘAD 

Novým tajemníkem 
je Pavel Richter
Novým tajemníkem Městské-
ho úřadu v Litoměřicích se stal 
od 1. ledna 2022 Pavel Richter  
z Křešic, kde mimo jiné v dřívějších 
letech působil jako starosta. 
Jeho jmenování potvrdil Krajský 
úřad. Rozhovor s ním přineseme  
v dalším vydání Radničního zpra-
vodaje. /tuc/

Takto vypadají vnitřní prostory objektu bývalé varny. Fota: Anna Hrochová

NOvé lAMPy 

Park bude nově nasvětlen
Rekonstrukce parku Václava Hav-
la je v plném proudu. Proběhne ve 
dvou etapách. Park i přes opravy 
zůstane vždy částečně přístupný. 

První část prací zahrnuje výměnu 
lamp veřejného osvětlení. „Původní 
nahradí vyšší, čtyřmetrové lampy 
s LED žárovkami,“ upřesnil Pavel 
Gryndler, vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ. Vyšší lampy umožní 
městské policii lépe monitorovat 
prostor a dohlížet na pořádek.

Na jaře pak začne druhá část 
oprav zahrnující instalaci nového 
závlahového systému. V rozpočtu 
města jsou na realizaci projektu 
vyčleněny dva miliony korun. 
Park Václava Havla nacházející se  
v městské památkové rezervaci 
vybudovalo město před třinácti 
lety na zpustlém místě bývalé 
lahvárny. Postupem doby se jeho 
návštěvnost zvyšuje a stává se 
místem konání řady kulturních a 
společenských akcí. /tuc/ Opravy veřejného osvětlení skončí s příchodem jara.  Foto: Radim Tuček

Tuto část bývalého litoměřického pivovaru čekají opravy.
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U lIDlU

Parkovací místa
díky jednosměrkám
Další oblastí v Litoměřicích, kde 
došlo místní úpravou k navýšení 
míst k parkování, je lokalita na 
sídlišti Severozápad poblíž su-
permarketu Lidl.

Na základě žádostí tamních 
obyvatel i odboru územního 
rozvoje městského úřadu došlo 
osazením dopravního značení 
ke zjednosměrnění ulic Horova, 
Mánesova, Erbenova a Hala-
sova.„Tímto krokem je umožně-
no parkování po obou stranách 
vozovky, kde nebylo možné 
dodržet zákonný požadavek tří 
metrů pro každý směr jízdy,“ 
vysvětlil místostarosta Lukas 
Wünsch. /tuc/

Dokončení ze str. 4
Zároveň se nyní pracuje na studii dotýkající 

se prostoru u samoobsluhy v ulici Stránského  
u Luny. Jejím výsledkem by mělo být takové 
řešení, které zde povede ke zvětšení parkovací 
plochy. Tato dílčí revitalizace by měla být rea-
lizována s ohledem na opravu celé ulice Strán-
ského, která bude možná až po opravách inženýr-
ských sítí, jejichž zahájení jejich provozovatelé 
naplánovali na rok 2022. „Místem, které by mohlo 
poskytnout prostor pro větší parkovací objekt, 
je pak travnatý prostor na rohu ulic Družstevní  
a Mládežnická. Zde je však nutné myslet na to, že 
velikost travnaté plochy v létě alespoň částečně 
vyvažuje tepelnou akumulaci panelových domů 

a její případné zmenšení může mít vliv i na tuto 
skutečnost,“ upozornil radní Filip Hrbek.

U nemocnice

Již brzy dojde k optimalizaci parkovacích míst 
také u nemocnice, konkrétně na příjezdové  
a odjezdové komunikaci. Podélné stání se změní 
na šikmé, čímž se využitelnost zvýší o 70 až 
80 procent. Silnice bude z tohoto důvodu nově 
jednosměrná zeshora dolů (od bývalého hostince  
Na Vidrholci). O finální podobě záměru rozhodne 
na jednom z blízkých jednání rada města. „Zá-
roveň zde také přibude další místo pro krátkodobé 
stání určené pro vykládání a nakládání pacien-
tů ze soukromých vozidel,“ uvedl místostarosta 
Lukas Wünsch. Text a fota Radim Tuček

KOCANDA

Nejblíže realizaci je parkovací 
dům v ulici Růžovka 
Nedostatek parkovacích míst 
trápí také obyvatele Kocan-
dy. Z velkých projektů, které  
v této oblasti město připravu-
je, je nejblíže realizaci výstavba 
parkovacího domu právě na Ko-
candě, a to v ulici Růžovka, na 
místě, kde dříve bývala čerpací 
stanice.

V současné době je dokončována 
projektová dokumentace, pod-
le níž by zde vzniklo 196 míst  
k parkování, což by této lokalitě ve-
lice pomohlo. I v nedávné diskusi 
zdejších obyvatel s vedením města 
zaznělo, že po 15. hodině je zde 
prakticky nemožné zaparkovat.

„Nyní hledáme možnosti finan-
cování této velice nákladné stavby, 
tedy vhodný dotační titul, protože 
podle odhadů by výstavba stála 
zhruba 120 milionů korun, což je 
mimo naše finanční možnosti,“ sdě-
lil radní města Filip Hrbek.

Velice nákladné položky před-
stavují i překládky inženýrských 
sítí. V nově upraveném projektu 
se kvůli snížení nákladů počítá 
s lehčí konstrukcí parkovacího 
domu, který by byl kombina-
cí ocelových nosníků a beto-
nových podlah. Tím by zároveň 
mělo dojít k omezení kumulace 
tepla a umožní to nechat objekt 

částečně porůst popínavou ze-
lení. Parkovací dům Růžovka by 
měl být vícepodlažní, nadzemní 
a částečně zapuštěný do terénu.

Kocanda je nejzelenější sídliště 
ve městě. I proto však právě zde 
parkovací místa chybějí. Jelikož se 
na parkovací dům v Růžovce stá-
le nedaří získat vhodný dotační 
titul, hledá město cestu, jak to-
muto sídlišti v otázce parkování 
ulehčit menšími projekty. Na 
Kocandě by tak měly vzniknout 
ještě dvě další, menší parkova-
cí plochy. „Jedna ve vnitrobloku 

ulic Jungmannova a Vrchlického  
v prostoru kolem tamní prodej-
ny potravin a druhá na rohu 
ulic Topolčianská a Daliborova.  
V prvním případě budeme již  
v příštím roce připravovat 
projektovou dokumentaci , 
druhý je ve fázi studie,“ upřesnil 
Filip Hrbek, který zároveň vy-
zdvihl, že myšlenka úpravy 
prostoru kolem prodejny po-
travin vzešla nezávisle na sobě  
od městského architekta i z dis-
kuse s místními obyvateli.

Radim Tuček

PARKOvÁNÍ

Město plánuje navýšení parkovacích míst
Doprava a parkování patří mezi nejpalčivější problémy nejen Litoměřic. Město proto hledá místa, která umožňují navýšit počet parkova-
cích míst i plochy pro výstavbu parkovacích domů. Na této dvoustraně nabízíme přehled toho, jakým směrem se úvahy ubírají. Realizace 
některých plánů je záležitostí příštích měsíců, jiných však několika let. 

ale i obyvatelé města, a to díky investičním 
akcím SŽ, které zvelebují i okolí nádražních 
budov,“ upřesnil Filip Hrbek. S první fází vý-
stavby se počítá již v tomto roce.

Na Valech

V současné době probíhá také příprava 
architektonického řešení parkovacího domu 
v ulici Na Valech (vedle budovy soudu). 
Momentálně existující tři architektonické 
návrhy jsou ve fázi připomínkování. „Zde jsme 
ještě velice daleko od realizace. Stavba, která 
má být podle návrhu i z části zapuštěna do 
země, bude finančně velice náročná, a navíc 
prozatím nepanuje shoda na hmotovém 
uspořádání ve vztahu k vilové zástavbě 
mezi ulicemi Rooseveltova a Na Valech,“ 
poznamenal radní Hrbek.

Severozápad

S výstavbou dalšího parkovacího domu 
město do budoucna počítá na sídlišti Seve-
rozápad, konkrétně vedle budovy okresní 
správy sociálního zabezpečení. Inspirací je  
v tomto případě partnerské město Fulda. 
„Mělo by se jednat o tzv. lehký parkovací 
dům, kterých mají ve Fuldě několik. Měl by 
být pokrytý zelení, bez plných stěn a dá se 
tak s nadsázkou říct, že pokud v něm zrovna 
nebudou parkovat auta, tak se dá snadno 
přehlédnout,“ vysvětlil Filip Hrbek.

Plešivecká, Severka

V roce 2021 došlo ke zpevnění povrchu od-
stavné plochy v ulici Plešivecká, kde mohou 
nyní parkovat desítky vozů navíc. Plocha byla 
připravena pouze na přechodnou dobu, neboť 
zde v budoucnu má pokračovat ulice Heydu-

kova směrem na Miřejovickou stráň a součástí 
tohoto prostoru by měla být i klasická parkova-
cí místa se všemi náležitostmi.

Problémem je navýšení parkovacích míst 
poblíž Severky. Tu by někteří místní obyva-
telé nejraději nahradili parkovacím domem. 
Objekt je však v soukromém vlastnictví a za-
bývat se tak touto možností je nyní zbytečné.  
V budoucnu však město počítá s revitalizací 
prostoru Vojtěšského náměstí a pásu mezi 
ulicí Werichova a Komenského, který mo-
mentálně odděluje zeď s autobusovou za-
stávkou. „Zvažujeme odstranění zdi, jež nyní 
vytváří temné zákoutí, úpravu asfaltové plochy 
mezi Severkou a kruhovým objezdem, plochy 
na východ od okružní křižovatky, provzdušnění 
prostoru a celkovou úpravu tohoto vjezdu do 
centra města. Přibylo by tak i několik míst  
k parkování. Toto je však vize na dalších při-
bližně 10 let,“ nastínil plány města vedoucí 
ke zvýšení počtu parkovacích míst radní Filip 
Hrbek, v jehož gesci je územní plánování.

Cihelna

Problematické je parkování také na sídlišti 
Cihelna, podobně jako je tomu v Pokraticích. 
Celková koncepce těchto sídlišť nezanechala 
dostatek prostoru pro to, aby mezi jednot-
livými domy mohly být vybudovány parkovací 
objekty. V případě Cihelny jeho stavitelé dali 
cenný prostor tzv. garážovým hnízdům, tedy 
shlukům samostatných garáží, které sice po-
skytují komfortní parkování jejich majitelům, 
ale zabírají velké plochy, které by jinak mohly 
být využity na parkování s mnohem větší kapa-
citou. „Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 
se totiž standardně počítalo s jedním autem 
na deset rodin, kdežto dnes je poměr téměř 
tři auta na jednu rodinu,“ upozornil Filip Hrbek.

Sídlišti Cihelna by tak nyní mělo alespoň 
částečně ulevit zpevnění plochy po vzoru Ple-
šivecké ulice, a to v zadní části Liškovy ulice 
u Středního odborného učiliště, ke kterému 
došlo v minulých dnech. „Jedná se o nevy-
užívaný prostor, který je určen k zástavbě.  
V budoucnu by sem mělo být přemístěno 
několik garáží z horní části této lokality, kudy 
povede přivaděč k novému mostu. Do té doby 
zde lidé budou mít k dispozici více než třicet 
míst k parkování,“ vysvětlil Lukas Wünsch, 
místostarosta města.    Pokračování na str. 5

Střelecký ostrov

Klasické parkoviště chce město postavit  
u Střeleckého ostrova v ulici Vodní cvičiště. 
Stát má v západní části bývalého areálu tech-
nických služeb, který sloužil pro umísťování 
odtažených vozidel a nachází se zhruba 100 
metrů od letního kina. Úpravou projde i pří-
jezdová cesta od viaduktu. „Nyní dochází  
k určitým majetkoprávním úpravám a připravu-
je se zadání projektové dokumentace. Naší 
představou je postavit desítky parkovacích 
míst pro osobní automobily a několik pro 
autobusy. Mohli by zde tedy zaparkovat jak 
turisté či běžní návštěvníci ostrova, tak řidiči 
autobusů v rámci svých pauz,“ vysvětlil radní 
Filip Hrbek, politik pro územní rozvoj. 

Pozemek u škol v Nerudově ulici

Další parkoviště se sedmi desítkami míst vy-
roste v ulici Nerudova u železniční tratě, poblíž 
Masarykovy základní školy, Gymnázia Josefa 
Jungmanna, Centrální školní jídelny a nedaleko 
Základní školy Boženy Němcové, Střední školy 
Pohoda, sokolovny a sídla skautů. Primárně 
by mělo sloužit zaměstnancům zmíněných 
institucí, kteří by zde odstavili svá vozidla po 
celou pracovní dobu. Tím by došlo k uvolnění 
parkovacích míst v ulicích Svojsíkova, Osvobo-
zení a Tylova pro krátkodobá parkování rodičů, 
kteří zde vykládají nebo nakládají školáky.

V tomto případě se již připravuje projektová 
dokumentace. „Výstavba proběhne ve dvou 
fázích. Nejprve budeme stavět blíže k želez-
ničnímu přejezdu. V tu dobu by mohl být na 
druhé polovině pozemku umístěný stavební 
materiál Správy železnic (SŽ) určený k rekon-
strukci trati na Českou Lípu, která bude zane-
dlouho zahájena. Se SŽ se snažíme kooperovat 
a užitek z toho mají nejen cestující ve vlacích, 

Městský radní Filip Hrbek v místě, kde má v budoucnu vyrůst nový parkova-
cí dům.                                                                         Foto: Radim Tuček

MOTOCyKly, SKúTRy

Jednostopá vozidla
parkují zdarma

Od 1. ledna vstoupila v platnost 
novela vyhlášky o placení par-
kovného v centru města. Nově 
jsou od poplatků osvobozena 
jednostopá vozidla. Vyplatí se 
tak nyní jezdit do zpoplatněné 
zóny motocyklem nebo skútrem. 
Litoměřice se v přijetí tohoto 
návrhu inspirovaly dalšími ev-
ropskými městy.

„Jednostopé vozidlo je 
moderní individuální dopravní 
prostředek využívaný spoustou 
lidí. Půdorysně zabere mnohem 
méně místa než automobil. 
Proto se rada města rozhodla 
jeho uživatele tímto krokem 
zvýhodnit,“ vysvětlil místosta-
rosta Lukas Wünsch. „Sta-
tistika říká, že v současné 
době cestuje v automobilech  
v průměru 1,3 osob. Ty tak 
může tato novinka motivovat 
k pořízení například skútru,  
s nímž snáze, a hlavně zdarma, 
zaparkují kdekoliv,“ dodal Lukas 
Wünsch.                          /tuc/ v tomto místě budou šikmá parkovací místa.

Místem, které by mohlo poskytnout prostor pro par-
kování, je roh ulic Mládežnická a Družstevní.

Bývalý areál technických služeb.

Radní Filip Hrbek u pozemku v Nerudově ulici.

Zde je v plánu výstavba parkovacího domu.

Prostor pro parkovací dům vedle OSSZ.

Místostarosta lukas Wünsch v místě, kde minulý 
měsíc vznikla nová zpevněná parkovací plocha.
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domů. Po již dříve zmíněné Růžovce přichází  
s dalšími lokalitami, například vedle soudu 
v ulici Na Valech nebo u Okresní správy 
sociálního zabezpečení (OSSZ) v ulici Seifer-
tova. A také novými parkovišti např. u Stře-
leckého ostrova či v ulici Nerudova a dalších 
místech města.

Určitě jsou parkovací místa potřeba. 
Otázka však zní, kde na to město vezme 
finance? Nebo jsou zde investoři? Za kolik 
se bude parkovací místo prodávat? Proč se 
tato výstavba nerealizovala v uplynulých 
letech? Otázek hodně. Položila mi je řada 
občanů v uplynulých dnech. Odpovědět jim 
neumím, resp. ani netuším. 

Doprava doznala v uplynulém období 
„jednosměrkovou ofenzívu“ a připravují se 
další. V této souvislosti se nabízí možnost 
šikmých parkovacích míst, například právě 
u Lidlu. Proč tomu tak není? 

Na prosincovém jednání zastupitelstva 
města jsme schvalovali Akční plán, což je 
seznam investic a projektů na rok 2022,  
u větších projektů i na následující roky. Nej-
větším projektem je regenerace Pivovaru 
Litoměřice – budovy B pro podnikatelské 
využití za 121 mil. Kč (s dotací 60 mil. Kč). 
Druhým v pořadí dle finančního objemu bu-
dova muzea (stará radnice) za 51 mil. Kč, 
která bude z velké části hrazena dotací, kte-
rou město v současné době předfinancuje. 

O parkování ani zmínka. A také žádná 
zmínka o slibované nové základní umělecké 
škole v objektu bývalého vojenského veli-
telství v ulici 5. května. Projekt je hotový, 
finance by se daly získat z prodeje budov, 
ve kterých v současné době škola funguje 
(alespoň tak se o tom hovořilo na setkáních 
s občany města v uplynulých letech). Asi 
není vhodný dotační nástroj.

Jak se říká, slibem nezarmoutíš. Přesto 
věřím, že se doprava i parkování ve městě 
bude zlepšovat včetně slibovaného zklidně-
ní historické části města, které je stále 
nejen velkým parkovištěm, ale i průjezdní 
promenádou a zkratkou. 

 

Jiří ADÁMEK / ANO 2011
„Městský hřbitov by si zasloužil

důkladnou rekonstrukci“

Hřbitovy se staly součás-
tí kultury našeho života 
a měly by být důstojným 
místem, které má pomoci 
překonávat převažující smu-
tek tohoto místa a vytvo-
řit živé příjemné prostředí 
pro ty, kdo chodí na hroby 
svých blízkých. Je to vizitka 

každé obce a každého města. Hřbitov není 
jen místem posledního odpočinku, je i 
parkem, galerií uměleckých děl, specifické 
hřbitovní architektury. Toto dílo nám bylo 
předáno nejen k užívání, ale také k jeho 
udržování, zvelebování a péči o ně.

Ten náš se dostal do let, kdy by si za-
sloužil důkladnou rekonstrukci. Aby byl  
i nadále naší důstojnou vizitkou. Na počát-
ku každé rekonstrukce je projekt, který se 
snaží přenést představy občanů tzv. na 
papír. 

Já bych byl rád, aby došlo ke zlepšení 
stavu cest. Řada z nich se po dešti mění 
spíše v bahenní lázně, místy chybí dlažeb-

ní kostky, rozpadají se obrubníky… Nově 
by měly umět srážkovou vodu zadržovat v 
místě jejího dopadu a primárně přivádět k 
místní zeleni. V posledních letech došlo k 
pokácení několika stromů, a tím i úbytku 
zeleně, která by měla podle mého názoru 
na takovém místě dominovat. Trápí mě i ab-
sence osvětlení, malý počet míst k posezení 
a typ zde umístěných košů. Nepovažuji je 
za esteticky vhodné, stejně jako vstup na 
hřbitov samotný. Projekt by měl zahrnovat 
i přestavbu veřejného prostoru před hřbi-
tovem, zejména úpravu parkovacích míst  
s důrazem na zajištění bezpečnosti ná-
vštěvníků hřbitova.

 
Lukas WÜNSCH / 
Severočeši Litoměřice  

„S úsměvem jde přece všechno líp!“

Dnes začnu jako ve ško-
le.  První otázka: který 
dopravní prostředek je 
nejbezpečnější? Druhá: 
když se řekne ‚doprava ve 
městě‘, jaký prostředek 
Vás napadne jako první?  
V případě první otázky jste 
asi odpověděli, že je to leta-

dlo. Představte si však, že je to výtah. Je to 
dopravní prostředek a jezdíme s ním častěji, 
než létáme.

Jak je to s druhou otázkou? Pokud jste 
přesvědčeni, že je to auto, tak opět chyba. 
Podle ankety provedené v našem městě 
patří mezi nejčastější způsob pohybu po 
našem městě pěší chůze! A to 1,5x častě-
ji, než auty. Z ankety dále například víme, 
že počet provozovatelů jízdních kol, elek-
trokol a koloběžek je dokonce vyšší, než u 
aut! Narůstá i počet skútrů a motocyklů. 
Jejich výhoda v hustém provozu je vyzkou-
šená. Protože moderní město jednostopou 
dopravu podporuje, tak od letošního roku 
mohou motocykly parkovat v centru Litomě-
řic zdarma. Zrovna tak došlo za posledních 5 
let k nárůstu cestujících městskou dopravou 
o 250 %! Mimochodem, věděli jste, že  
v osobním autě cestuje pouze 1,3 osoby  
a že auto 97% svého života stráví stáním? 

Je třeba si uvědomit, že podpora jiné 
dopravy, než automobilové, je podporou  
i té automobilové. Tito lidé totiž autům neza-
bírají místo na silnicích a parkovištích. Mezi 
podporovatele pěších stezek, cyklodopravy 
i výstavby nových autobusových zastávek 
by proto měli být právě řidiči osobních aut.

Když to celé shrneme. Město má pod-
porovat všechny způsoby dopravy. Zdravé  
a moderní město při plánování své in-
frastruktury vždy vychází z těchto priorit: 
na prvním místě je pěší doprava, pak cyk-
lodoprava, dále hromadná doprava osob 
následovaná jednostopou motorovou a in-
dividuální automobilovou dopravou.

Zanedlouho bude ve vzduchu již cítit jaro. 
Ideální počasí na to, zkusit jít pěšky, vyrazit 
na kole, koloběžce nebo autobusem. Takový 
způsob pohybu přináší více úsměvů, méně 
stresu a bývá i levnější. No a když budete 
muset jet autem, tak se cestou můžete tře-
ba usmívat na cyklisty.

S úsměvem jde přece všechno líp‘!

PhDr. Filip HRBEK / ODS 

„Parkovací domy jsou během

na dlouhou trať“

V poslední  době by la  
v informování ze strany na-
šeho města věnována velká 
pozornost dokončeným 
dopravn ím projektům,  
i těm budoucím. Na adresu 
zamýšleného parkovacího 
domu „Růžovka“, o kterém 
jsou obyvatelé města opa-

kovaně informování, zaznívají názory, že  
o tomto projektu se mluví již řadu let a stále 
se ho naše město nedočkalo. Stojí za tím 
dva důvody. 

Prvním je, že investice spojené s dopravní 
infrastrukturou jsou vždy komplikované,  
o to víc ve městě, které má velké historické 
jádro, hustou sídlištní zástavbu na okrajích, 
ale z jedné strany má kopce a z druhé stra-
ny řeku. To znamená, že nemůžeme stavět 
cokoliv, kdekoliv. V případě „Růžovky“ je 
složitost stavby násobena tím, že se jedná 
o místo po čerpací stanici, a navíc o místo, 
kudy vedou všechny inženýrské sítě, které 
bude případně nutno přeložit do nových 
tras. 

Druhým důvodem jsou finance. Nákla-
dy na tento projekt jsou nyní odhadovány  
na 120 milionů korun, což při počtu 196 míst 
činí přes 600 tisíc korun za jedno místo.  
A jelikož městský rozpočet disponuje každý 
rok přibližně 70 miliony korun na investiční 
akce, je nutné pro financování získat do-
tační podporu. Dosavadní evropská i státní 
dotační politika však fakticky podporova-
la pouze stavbu tzv. P+R parkovišť, kde 
je nutným předpokladem splnění určitého 
počtu cestujících, kteří přestoupí z auta  
do MHD. Tyto ukazatele však dokázala na-
plnit pouze větší města, my nikoliv. 

Nevěšme však hlavu! Nyní je dokončová-
na aktualizace projektové dokumentace tak, 
aby došlo ke snížení nákladů (subtilnější 
konstrukce) a v nadcházejícím období se 
pokusíme najít mezi novými dotačními tituly 
takový, který by umožnil financování par-
kovacího domu i ve městě naší velikosti. 
Je to běh na dlouhou trať, ale cíl možná 
vykoukne již z příští zatáčky. Také jednáme 
s ŘSD, Ústeckým krajem či Správou želez-
nic, aby se po malých krocích blíže k řešení 
posouvaly velké dopravní stavby (křižovatka 
Želetice, východní obchvat města, přivaděč 
od mostu gen. Chábery, modernizace obou 
železnic či vysokorychlostní trať). Ani bez 
nich se totiž řešení dopravy v Litoměřicích 
neobejde. 

Jiří HRKAL / Strana zelených
„Doprava, parkování, finance 

a .... volby“

Opět se nám blíží volby, ten-
tokrát obecní. Je to znát  
i v aktivitě vedení města, 
které nás zahrnulo informa-
cemi o nových parkovacích 
místech (např. v lokalitě  
u Lidlu) a také o plánech 
na výstavbu parkovacích 

STARÁ RADNICE

Opravy přinesou muzeu moderní zázemí 

Objekt staré radnice (č.p. 171), 
ve kterém sídlí Oblastní muze-
um v Litoměřicích, prochází od 
června 2021 rozsáhlou rekon-
strukcí. Pokračovat bude až 
do května 2023, město počítá  
s náklady zhruba 45 milionů ko-
run, 90 % uhradí dotace.

„O kulturní památky je třeba se 
starat, muzeum navíc do města 
vnáší zajímavou turistickou 
atraktivitu. Revitalizujeme celý 
prostor tak, aby byl uživatelsky 
příjemný a zároveň odpovídají-
cí nárokům 21. století, to celé 
však s přísným ohledem na  
zájmy státní památkové péče,“ 
upozornila Andrea Křížová, ve-
doucí Odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ 
Litoměřice.

Návštěvníky muzea v bu-
doucnu přivítá zákaznické cent-
rum s prodejem upomínkových 
předmětů a zázemím, které se 
připravuje v bývalém butiku. 
Důležitou změnou je také bez-
bariérový přístup, výtah bude 
přístupný z dvorního traktu bu-
dovy. Významnou součástí re-
konstrukce jsou restaurátorské 
práce v interiéru, zejména pak 
kompletní restaurování dřevě-
ného táflování stěn a kaze-
tového stropu v bývalé jednací 
síni městské rady a kamenných 
prvků ve vstupních prostorách 
1. patra.

„Tato rekonstrukce je na-
prosto zásadní, opravy objektu 
nebyly v minulosti nikdy tak 
rozsáhlé. Poslední velké opravy 
zaznamenalo muzeum mezi lety 
1916 - 1921, když se zřítila 
střední část budovy,“ podotkl 
vedoucí oddělení investic od-
boru územního rozvoje Vladimír 

Kolbaba.
Vyklízecí práce v muzeu 

započaly v červnu roku 2021, 
následně bylo nutné zajistit 
ochranu historických artefak-
tů, navazovaly bourací práce  
a práce restaurátorské. Od úno-
ra 2022 čeká bývalou radnici 
oprava střechy a krovů. „Stře-
chou zatéká, což se podepsalo 
také na stavu krovů a stropů  
v horním patře budovy,“ podotkl 
stavbyvedoucí zhotovitelské fir-
my. Jde o sdružení firem Hartex 
CZ s.r.o. a Gardenline s.r.o.

Kurátoř i  muzea v sou-
časnosti vytvářejí scénář nové 
expozice za pomoci využití 
moderních technologií. „Na re-
lativně malou plochu je potře-
ba rozvrhnout několik tisíciletí 
historie Litoměřic a litoměřické-
ho regionu od prehistorických 
dob až po 20. století. Důraz 
bude mimo jiné kladen na pre-
zentaci jedinečných sbírkových 
předmětů i představení význam-
ných osobností a historických 
milníků. Získáme také prostor 
pro krátkodobé výstavy, mu-
zejně-pedagogické aktivity, 
přednášky a besedy pro ve-
řejnost, potřebné je též zázemí 
pro personál či úložné prostory 
pro výstavní mobiliář,“ prozradila 
propagační referentka Oblastní-
ho muzea v Litoměřicích Pavlína 
Gutová.

Celých 85 % ze způsobilých 
nákladů této rekonstrukce uhra-
dí dotace Integrovaného ope-
račního programu Evropského 
fondu pro regionální rozvoj EU, 
5 % doplní dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj. Zbylých  
10 % zaplatí město ze svého 
rozpočtu. 

  Text a foto: Anna Hrochová

Na snímku vlevo je dvorní trakt, kde vyroste výtah, jež zajistí bezbariérový přístup do muzea. vpravo je snímek místnosti, kde v minulosti zasedala městská rada.

Archivní snímek ukazuje zřícení celé části průčelí budovy v dubnu roku 1916.

Historie objektu staré radnice (č.p. 171)

- Původní radnice vznikla na konci 14. století, zahrnula i kamenná
  jádra dvou měšťanských domů ze 13. století
- 1537 velký požár poškodil budovu radnice. Město se nespokojilo
  s pouhou opravou a přikročilo k velkorysé novostavbě
- Mezi nejzajímavější části interiéru patří kamenné renesanční
  schodiště na konzolách a zasedací síň městské rady
  s kazetovým stropem a dřevěným obložením stěn z roku 1541
- 1662 došlo k první větší renovaci, kdy byly sníženy střechy 
  každý z jejích hřebenů byl opatřen věžičkou a byly opraveny
  štíty. K opravám objektu došlo také v roce 1672 a 1748
- I přes opravy objekt postupně chátral, a proto byly v roce 1839
  městské úřady přesunuty do tzv. Kalicha a budova radnice
  zůstala 12 let prázdná. 
- 1852 - 1853 došlo k citlivému zrestaurování budovy pro účely
  krajského soudu 
- 1909 byl krajský soud z budovy přemístěn a o dva roky  

      později byla znovu zahájena rekonstrukce – v budově mělo
 vzniknout městské muzeum
- 16. dubna 1916 se v důsledku působení spodní vody zřítil  
  střední sloup podloubí, což přivodilo zřícení celé části průčelí
- 1927 dokončeny rekonstrukce a otevřeno Stadtmuseum
- Počátkem 90. let 20. století získala budova novou vnější     
  omítku, přízemní prostory byly upraveny pro komerční využití
                                                              /Zdroj: Oblastní muzeum/
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MÍROvé NÁMĚSTÍ

Centrum pro integraci cizinců 
má nově sídlo v Litoměřicích
V ČR žije dle statistik Ministerstva vnit-
ra 634 tisíc cizinců. V okrese Litomě-
ř ice se jedná o v íce než 4100 osob  
s cizí státní příslušností. Přímo v Litoměřicích 
má trvalé bydliště 860 z nich. Jsou to lidé ze 
zemí EU, ale i mimo EU. Většinou se jedná o Ukra-
jince, Vietnamce, Slováky či Mongoly. Stěhují se 
sem většinou za prací, ale i za svými blízkými.

Být cizincem v ČR chce odvahu a trpělivost učit 
se jazyk, mít informace pro snadnější porozu-
mění fungování úřadů, škol, zaměstnavatelů a 
celkovému uspořádání společnosti. Na tyto 
obtížné situace cizinců reaguje svou nabídkou 
sociálních služeb, vzdělávání a dobrovolnictví 
Centrum pro integraci cizinců o.p.s (CIC), kte-
ré již má pobočky a poradenská místa v Praze, 
Středočeském a Libereckém kraji. Od 18. ledna 
letošního roku rozšiřuje svá poradenská místa i 
do Ústeckého kraje. V prostorách Litohubu Lito-
měřice (3. patro budovy Komerční banky, Mírové 
nám. 167) bude v provozu poradenské místo bez 
objednání každé úterý od 10.30 do 13 hodin.

A jaká konkrétní témata sociální pracovníci CIC 
s cizinci nejčastěji řeší? Jsou to zejména informace  
k pobytu v ČR, poradenství v oblasti rodinných 

otázek, zdravotní péče, hledání práce a pracovně-
právní problematiky, bydlení, vzdělávání a soci-
álního zabezpečení. Poradenství CIC je určeno 
občanům EU, cizincům ze 3. zemí, ale také ro-
dinným příslušníkům občanů ČR. 

                    /Zdroj: tisková zpráva CIC/

NADĚJE 

Duševnímu zdraví dětí má pomoci nová pobočka
Prvn í  Centrum duševn í -
ho zdraví pro děti a mládež  
s působností pro bývalý okres 
Litoměřice zahájilo činnost  
v Terezíně, kde ho otevřela   
nestátní nezisková organizace 
Naděje.

C í l e m  c e n t r a  j e  p o -
s k y t o v a t  k o m p l e x n í  
a  včasnou  soc i á l n í  po -
m o c  d ě t e m  a  m l á d e ž i  
s rizikem vzniku duševního 
onemocnění nebo s již rozvi-
nutým duševním onemocně-
ním a snižovat počet či zkra-
covat délku hospitalizací v 

psychiatrických nemocnicích. 
Služba je také zaměřena na 
podporu celé rodiny klienta, 
které pomáhá zvládnout situa-
ci a předcházet negativním do-
padům.

Všichni členové týmu pracují 
ambulantně v sídle služby v bu-
dově Vysoké školy aplikované 
psychologie na adrese Akade-
mická 409 a rovněž v terénu 
v přirozeném prostředí klienta 
(domov, školské zařízení, kavár-
na, park) nebo při jeho hospita-
lizaci. Služba má regionální pů-
sobnost na území celého okresu 
Litoměřice.

Centra duševního zdraví jsou 
novým prvkem v systému péče 
o lidi s duševním onemocněním. 
Naděje v Terezíně plánuje službu 
postupně rozšířit o denní staci-
onář, zdravotní služby a přímo 
zapojit do poskytované pomoci 
psychologa a psychoterapeuta. 
Služby Centra duševního zdraví 
jsou poskytovány bezplatně.

Kontaktovat sociální pra-
covníky lze na e-mailu cdz.
terezin@nadeje.cz nebo na 
telefonním čísle 775 889 624. 
Veškeré informace o službě se 
nacházejí na webové stránce 
www.nadeje.cz/terezin.

vIZE

Nový komunitní plán počítá se startovacími 
byty pro mladé i s podporou seniorů
Litoměřice nabízejí vysokou kvalitu života 
pro všechny generace. Jako zbytek repub-
liky, ale také Evropy, se však potýká se 
stárnutím obyvatelstva. Jak reagovat na 
tento trend? Jak pomoci mladší generaci? 
A lze udržet dosavadní kvalitu sociálních 
služeb na Litoměřicku a dále tyto služby 
rozvíjet? Nejen těmito otázkami se zabývá 
6. Komunitní plán sociálních služeb ORP 
Litoměřice 2022 - 2025.
 
„Při sestavování komunitního plánu jsme rea-
govali hned na několik změn. Nacházíme se  
v době, kdy v oblasti sociálních služeb musí-
me neustále čelit novým nařízením v souvis-
losti s covidovými opatřeními. Další rezonující 
změnou v Litoměřicích je vlastnictví nemocni-
ce. I přesto se nám podařilo udržet plán soci-
álních služeb na stejné úrovni, jako tomu bylo 
doposud, a to jak samotným zajištěním služeb, 
tak i výší jejich finanční podpory,“ upozornil 
místostarosta Lukas Wünsch.

„Město Litoměřice počítá pro rok 2022 
s rozpočtem ve výši 5,5 milionu korun pro 

dotační program v oblasti sociálních služeb. 
Tato částka je v porovnání s dotacemi jiných 
měst nadprůměrná,“ upřesnila vedoucí odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu Renáta Jurková.

Významným trendem, který ovlivňuje tvor-
bu komunitního plánu, je stárnutí obyvatelstva. 
„V současné době máme v ORP (obec s rozší-
řenou působností) přibližně pětinu obyvatel  
v seniorském věku. V budoucnu to má být až 
třetina obyvatel. Na to je třeba se připravit,“ 
zdůraznila Renáta Jurková. „Mezi významné 
cíle v oblasti sociální péče patří rozvoj pe-
čovatelských a odlehčovacích služeb, služeb 
denního stacionáře a rozvoj osobní asistence, 
ale také rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb 
pro seniory. Opomenout nelze ani podporu 
kulturních a společenských aktivit pro seniory,“ 
dodala Bohdana Dojčinovičová, referentka pro 
komunitní plánování odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví.

Naopak mladší generaci má v následujících 
letech podle komunitního plánu podpořit na-
příklad výstavba startovacích bytů a krizové-

ho bydlení. „Byty pro rodiny s nízkými příjmy 
pomohou především mladým ve věku 18 - 35 
let. Budou moci studovat a osamostatnit se, 
založit rodinu. Cílem tohoto bydlení je lepší 
finanční dostupnost vlastní domácnosti  
a schopnost finančně zvládnout tíživou situaci 
v našem městě,“ doplnil místostarosta Lukas 
Wünsch. Malometrážní byty s nízkým nájmem 
pro rodiny i jednotlivce hodlá město Litoměřice 
vybudovat v Želeticích, na místě stávajícího 
azylového domu. Na rodiny s dětmi cílí také 
rozvoj volnočasových aktivit i komunitních  
a mateřských center. 

Základem komunitního plánování sociálních 
služeb je spolupráce zadavatelů (obcí a krajů)  
s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivý-
mi organizacemi) sociálních služeb při vytváření 
plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb  
a realizaci konkrétních kroků. Společným cí-
lem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních 
služeb. Město Litoměřice takto plánuje rozvoj 
sociálních služeb od roku 2004, na území obce 
s rozšířenou působností (tedy i pro Štětsko  
a Úštěcko) pak od roku 2018.    Anna Hrochová

NOvÁ APlIKACE 

Rezervujte svatbu
z pohodlí domova
Rezervování termínu svatby pro 
rok 2022 je od prosince možné 
také z pohodlí domova. Město 
spustilo novou webovou aplika-
ci. Zjednodušení přináší snouben-
cům, kteří plánují svatební obřad 
v obřadní síni Městského úřadu 
Litoměřice. 

„Aplikace je jednoduchá  
a uživatelsky přívětivá. Snouben-
ci si prohlédnou obřadní síň na 
fotografiích, vyberou a rezervují 
termín, následně obdrží email  
s dalšími informacemi. Mezi nimi 
je i datum, do kterého se mají 
dostavit na matriku osobně, aby 
sepsali žádost o uzavření manžel-
ství,“ vysvětlila vedoucí oddělení 
správních činností správního odbo-
ru městského úřadu Milena Nová-
ková. Aplikace je bezpečná, uvádí 
se do ní pouze jméno a příjmení, 
i tyto informace se po vypršení 
termínu automaticky mažou. 

Město se spuštěním aplikace 
www.svatbyonline.net/litomeri-
ce/ přidává do první pětice měst, 
které službu zavádějí. V jejich čele 
stojí Pardubice jako tvůrce aplika-
ce. Vedle aplikace mohou budoucí 
novomanželé rezervovat termín 
svatby také osobně na matrice 
městského úřadu, jako tomu bylo 
doposud. Také v případě, že mají 
zájem uskutečnit obřad na jiném 
místě, než je obřadní síň, je indivi-
duální domluva nezbytná. /ahr/

 Centrum pro integraci cizinců 
      Poradna v Litoměřicích   

 pracoviště: Litohub, Mírové nám. 167,  
     budova Komerční banky (3. patro)

 sociální pracovnice: Mgr. Marcela Lubwika
 tel.: +420 704 977 967,
 e-mail: marcela.lubwika@cicops.cz,
 litomerice@cicops.cz

 Konzultace bez předchozího objednání:  
     každé úterý 10.30 - 13.00 (další dny  
     po předchozí domluvě)

 web: www.cicops.cz
 facebook: Centrum pro integraci cizinců

FINANCE

Město opět podpoří sportovce
Podpora sportovní činnosti je prioritou také v roce 
2022. Město hodlá spolufinancovat celoroční činnost 
sportovních oddílů celkovou částkou 13,6 milionu 
korun, která drží úroveň roku 2021. Na prosincovém 
zastupitelstvu města byla schválena finanční pod-
pora pro fotbal, lední hokej a basketbal.

FK Litoměřicko získá dotaci na činnost ve výši 1,8 
milionu korun, HC Stadion Litoměřice 5,3 milionu 
korun, Slavoj BK Litoměřice 1,9 milionu korun a TJ 
Slovan Litoměřice 720 tisíc korun. „Celkovou alokaci 
ve výši dalších 3,6 milionu korun zbylým sportovním 
spolkům město teprve rozdělí. Žádost podávaly 
všechny sportovní kluby, které celoročně pracují  

s mládežnickou základnou, do poloviny ledna 
2022,“ upozornila vedoucí odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová. 

Výši dotací určují přesně stanovená kritéria 
programu podpory celoroční činnosti sportovních 
spolků, například členská základna a nejvyšší hraná 
soutěž, finanční náročnost a zajištění vícezdrojové-
ho financování, tradice, atraktivita sportu a jiné.

„Je podstatné, že se nám výší dotace podařilo 
udržet standard roku 2021. Podpora sportu, který,  
jak víme, vede ke zdraví, se v současné době stává 
ještě důležitější a neměli bychom na ní šetřit,“ 
uvedl místostarosta Karel Krejza. /ahr/

SBÍRKA KRABICE OD BOT 

Diakonie myslí
na slabší
Na konci loňského roku se lito-
měřická Diakonie stala sběrným 
místem pro celorepublikovou 
sbírku Krabice od bot. 

Díky štědrým místním dárcům 
se podařilo nashromáždit téměř 
250 balíčků pro znevýhodněné 
děti a rodiny. Diakonie všechny 
krabice přerozdělila mezi sociální 
služby a rodiny na Litoměřicku. 
Velká část lidí také podpořila 
sbírku přes Krabici online. Všem, 
kteří se do dobročinné akce za-
pojili, děkujeme.

Vendula Poštová,
PR pracovník Diakonie

NOvINKA 

Hospic nabízí
terénní službu
Hospic sv. Štěpána v Litoměři-
cích nabízí nově tzv. terénní od-
lehčovací službu. Ta vám umožní 
získat čas pro odpočinek i vy-
řízení nutných záležitostí.

Tato sociální služba je po-
skytována ve vašem domácím 
prostředí. Nemusíte nikam 
jezdit, ani svého nemocného 
přepravovat. „Poskytujeme po-
moc při zvládání úkonů péče  
o vlastní osobu, osobní hygienu, 
včetně hygieny na lůžku, po-
skytnutí stravy, při vycházkách, 
čtení a dalších aktivitách. Pomá-
háme při uplatňování práv, zájmů 
a obstarávání osobních záleži-
tostí. Plně respektujeme lidskou 
důstojnost,“ uvedla pracovnice 
hospice Zuzana Legnerová.

/Zdroj: hospic/

Kontakt:
Mgr. Dagmar Pelcová
Bc. Jana Kazychanova 
tel. 731 604 052
mail: domaci@hospiclitomerice.cz
web: www.hospiclitomerice.cz

ANKETy MĚSTA

Vedla bezpečnost a doprava
Bezpečnost ve městě, doprava a otázky 
týkající se mladší generace či životního 
prostředí – tato témata nejvíce rezonovala  
v anketách Zdravého města. Jejich vý-
sledky už zná Rada města Litoměřice. 
Zdravé město je zveřejnilo také na svých 
webových stránkách.

„V tuto chvíli můžeme prozradit například 
to, že s ohledem na bezpečnost ve městě 
vnímá nejvíce respondentů negativně Ji-

ráskovy sady, toto místo je však zároveň 
nejoblíbenějším místem dětí a mládeže. V 
oblasti dopravy veřejnosti nejčastěji chybí 
parkovací místa a pruhy pro cyklisty,“ sdělila 
koordinátorka Zdravého města Litoměřice 
Irena Vodičková.

Výsledky ankety, na kterou respondenti 
odpovídali prostřednictvím aplikace Mobi-
lní rozhlas do 31. května 2021, procházejí 
v současnosti projednáváním s vedoucími 
jednotlivých odborů Městského úřadu Li-

toměřice, kompletní výstupy jsou k dispo-
zici on-line na webu Zdravého města. „Za-
býváme se všemi podněty, které se k nám 
dostaly, proto bych ráda sdělila občanům, 
kteří anketu vyplnili, že jejich názory ne-
zapadnou,“ uzavřela Irena Vodičková.                                                                         

Anna Hrochová

Centrum duševního zdraví sídlí  
v Terezíně. 
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TŘÍDĚNÍ 

Město chce dát popelnice 
na bioodpad i na sídliště
Minulý rok začal odbor životní-
ho prostředí městského úřadu 
s optimalizací nákladů v rámci 
likvidace bioodpadu ve městě.

Upravil počet bigbagů na oso-
bu za rok, nastavil i zimní vývoz 
biopopelnic jednou za měsíc, 
rozdal další kompostéry a ver-
mikompostéry a poskytl občanům 
zdarma k zapůjčení drtiče větví 
ve sběrném dvoře pro tvorbu 
mulče, aby bioodpad zůstal  
v místě, kde vznikl, což je pro pří-
rodu nejefektivnější. 

„Neutěšená situace ohledně 
bioodpadu je ale u panelových 
domů. Lidé ho mohou likvidovat 
pouze odevzdáním do sběrného 
dvoru nebo si požádat o ver-
mikompostér. Naší představou 
pro tento rok je proto začít  
s rozmísťováním nádob na bio-

odpad i na sídliště. Ze zkušenos-
tí jiných měst víme, že zajištění 
požadované čistoty bioodpadu 
bude ze začátku těžké a bude 
muset z naší strany proběhnout 
velká osvěta, jak do takovýchto 
nádob bioodpad ukládat,“ vy-
světlila Miroslava Jirků z odboru 
životního prostředí městského 
úřadu. „Jde zejména o to, že bio-
odpad se do těchto nádob musí 
ukládat bez plastových pytlů, 
což budeme muset občanům vy-
světlit,“ dodala Miroslava Jirků. 

Aby odbor životního prostředí 
začal s rozmisťováním nádob na 
bioodpad co nejefektivněji, při-
pravil pro občany jednoduchý do-
tazník, který vyplňovali do konce 
ledna. Informace o místech, kde 
nakonec biokontejnery skutečně 
budou, včas město zveřejní.                             

/tuc/

v rámci Dne životního prostředí vytřídili pracovníci OŽP kontejner 
z Nezvalovy ulice.                                 Foto: Radim Tuček

Další trojice podzemních kontejnerů přibyla ve městě na konci minulého 
roku na pomezí ulic Heydukova a Seifertova na sídlišti Severozápad  
u sjezdu do Kamýcké (viz foto). Jedná se již o dvanácté místo, kde jsou 
tyto nádoby na separovaný odpad umístěny. V letošním roce přibudou 
další. „Tentokrát přijde na řadu ulice Nezvalova, kde bude i kontejner na 
kovy a také Nerudova, v místě, kde přechází do ulice Husova,“ sdělila 
Miroslava Jirků z odboru životního prostředí městského úřadu. Jedno 
stání trojice podzemních kontejnerů, které stojí zhruba 700 tisíc korun, 
je v plánu také na Mírovém náměstí. V tomto případě je ale nejdříve 
nutné vytipovat nejvhodnější místo.  Text + foto Radim Tuček

Podzemní kontejnery přibývají

ENERGETIKA 

Výtopna má koupit minoritní
podíl v První geotermální
Město Litoměřice j iž ne-
bude stoprocentním vlast-
níkem společnost i  První 
geotermální, která vznik-
la zápisem do obchodního 
rejstříku před jedenácti lety 
s cílem přípravy a realizace  
v České republice unikátního 
geotermálního projektu. Chys-
tá se totiž odprodej 40 % akcií 
společnosti Energie Holding,  
a to za cenu znaleckého po-
sudku ve výši 600 tisíc korun. 
 
Město tímto krokem, který bu-
dou projednávat zastupitelé na 
některém z příštích jednání, chce 
dát najevo, že při přípravě stra-
tegických energetických projektů 
města se litoměřická výtopna, 
která zásobuje teplem zhruba 
třetinu litoměřických domácností 
a disponuje sítí rozvodů, stává 
jeho významným partnerem. 
Partnerem, který má zájem,  
z titulu svého dlouhodobého pů-
sobení v Litoměřicích, na rozvoji 
těchto zdrojů spolupracovat. 

Budou totiž hrát roli i při trans-
formaci systému dálkového vytá-
pění, který musí být v dohledné 
době zásadně modernizován  
a postupně zbaven závislosti  
na hnědém uhlí. 

„Pro spolupráci s Energie 
Holding jsme se tedy rozhodli  
z odborných i praktických důvo-
dů,“ konstatoval starosta Ladi-
slav Chlupáč. Již nyní je s ohle-
dem na růst cen energií zřejmé, 
že společnost První geotermální 
bude zisková. Cílem je zásobovat 
vyrobenou elektrickou energií 
koncové spotřebitele nacháze-
jící se přímo v Litoměřicích za 
přijatelnou a hlavně stabilní cenu. 

Náplní První geotermální 
nově tedy bude intenzivní rozvoj 
obnovitelných zdrojů zahrnují-
cích i solární energii, úložiště 
tepla nebo v budoucnu i elektro-
mobilitu. „V první fázi ale půjde 
o instalaci sítě fotovoltaických 
elektráren na střechách objek-
tů nacházejících se ve vlastnic-
tví města a následně zajištění 

dodávek elektrické energie, jež 
bude přednostně spotřebovává-
na městskými příspěvkovými or-
ganizacemi,“ uvedl v této souvis-
losti místostarosta Karel Krejza.  
Společnost již podala žádost do 
Modernizačního fondu na pod-
poru projektu, jehož výsledkem 
má být fotovoltaická elektrárna 
o výkonu cca 300 kilowatt. 

„Věříme, že v následujících le-
tech stát schválí legislativu pro 
budování komunitních energe-
tických společenství, díky če-
muž by se mohli do společnosti 
První geotermální odkupem 
části akcií zapojit i občané 
města.  Tím bychom chtěli začít 
naplňovat vize projektu komunit-
ní energetiky,“ dodal zastupitel 
Tomáš Sarnovský. Finance zís-
kané prodejem akcií by umožnily 
další instalace fotovoltaických 
panelů, rozšiřování výroby a za-
jištění stabilních dodávek ener-
gie dalším městským objektům 
a domácnostem.                           

Eva Břeňová 

PRŮZKUM 

Ve vytříděném kontejneru byla
jen čtvrtina správného odpadu
Třídíme dostatečně? Nikoliv!  
Ukázal to loni na podzim Den  
životního prostředí, v rám-
ci něhož byl náhodně vybrán 
kontejner z ulice Nezvalova,  
vysypán na náměstí a následně 
důkladně přetříděn pracovníky 
odboru životního prostředí přímo 
před zraky návštěvníků akce. 

Uvnitř bylo 110,6 kg odpadu. 
Z komodit, které do kontejne-
ru na směsný odpad nepatří, 
bylo vytříděno 47,5 kg bioodpa-
du, 14,6 kg plastů, 7,1 kg skla,  
6 kg papíru, 3,9 kg textilu,  
2,5 kg kovů a 0,3 kg baterií. 

Směsný komunální odpad 
činil pouze 28,7 kg, z něhož 
bylo ještě 19,8 kg jen pečivo, 
které by se dalo využít např. 
jako krmivo pro domácí zvířata.  
„V případě pečiva oslovte souse-
dy, známé či rodinné příslušníky, 
kteří chovají slepice nebo králíky 
a domluvte se s nimi na odběru 
suchého pečiva,“ doporučuje re-
ferentka odboru Miroslava Jirků.

Za rok 2020 bylo občany 
města vyprodukováno 3960 
tun směsného odpadu. V sou-
vislosti s tříděným vzorkem by 
se dalo uvažovat o 74% snížení 
množství směsného komunální-
ho odpadu ve městě. „Výsledek 

jsme využili k propočtům a zjis-
tili, že pokud by občané odpad 
důkladně třídili, mohlo by město 
ušetřit ročně více než 4,56 mi-
lionu korun. Myslím, že každého 
napadne hned několik věcí, kte-
ré by se daly za tyto finance 
v našem městě zrealizovat,  
a tím ho obohatit,“ vysvětlila Mi-
roslava Jirků. „Nejvíce by samo-
zřejmě město ušetřilo, pokud by 
se občané zamysleli při každém 
nákupu, kolik odpadu si domů 
nesou a kdyby odpad vůbec 

nevznikal. Pokud už ho ale vy-
tváříme, je potřeba důkladně 
třídit,“ dodala Miroslava Jirků.  
V propočtech byly brány  
v úvahu i platby za likvidaci tří-
děného odpadu a odměna od 
EKO-KOMu za vytříděný odpad.

Odbor životního prostředí 
děkuje všem, kteří vzali třídění 
za samozřejmou součást svého 
života a těm ostatním připomí-
ná, že separování odpadu je ze 
zákona povinné. 

                       Radim Tuček

odbahněnÍ

Pokratický rybník
čeká rekultivace
Pokratický rybník, nacházející 
se v Chráněné krajinné oblasti 
Českého středohoří, a jeho blíz-
ké okolí čeká rekultivace. Rozdě-
lena je do dvou etap. Projektová 
dokumentace je v tuto chvíli již 
připravena.

První etapa zahrnuje rekon-
strukci mostku a objektu, který 
slouží k napouštění a vypouštění 
vody. Druhou fází má být od-
bahnění. 

„Termíny prací ovlivní poža-
davky dotčených orgánů státní 
správy. Věříme však, že komplet-
ní rekultivaci stihneme provést  
v roce 2022,“ uvedl Pavel Gryn-
dler, vedoucí odboru životního 
prostředí městského úřadu. 

/tuc/

PTÁME SE ZA vÁS  

Klíčový úkol již společnost splnila 
Minoritní podíl v První geotermální prodává 
město Litoměřice společnosti Energie Holding za  
600 tisíc korun. V této souvislosti se nabízí 
otázka, zda to není málo, když město vložilo  
v roce 2011 do společnosti 10 milionů korun.
 
Nejprve je nutno si připomenout, že První geo-
termální vznikla před jedenácti lety za účelem 
přípravy geotermálního projektu, jehož klíčovou 
součástí bylo stavební povolení pro zvláštní zásah 
do zemské kůry na realizaci hlubinných vrtů. Šlo o 
náročný povolovací proces, kterému předcházela 
řada příprav, studií, včetně vybudování seismické 
monitorovací sítě, součástí byly i mzdy odborníků 
tématu se systematicky věnujícím apod.  

 „Také zainteresované úřady se postup povo-
lování jímání zemského tepla z velkých hloubek 
vlastně teprve učily, a i proto trvala příprava 
dlouho a stála nemalé prostředky. Nicméně vy-
platilo se a Litoměřice díky práci První geoter-
mální jako první a dosud jediné město v České 
republice od Báňského úřadu toto povolení zís-
kalo,“ poukázal na náročnost procesu manažer 
geotermálního projektu Antonín Tym. 

V době energetické krize se stále více 
ukazuje, jak vizionářsky a systematicky město 
Litoměřice již před lety postupovalo a po-
stupuje. „V přípravě energetických projek-
tů jsme minimálně v Ústeckém kraji nejdá-
le. Děláme vše pro to, abychom zajistili větší 
podíl energie vyráběné v místě, ekologicky  
a pod dlouhodobou kontrolou společnosti První ge-

otermální, tj. města, jeho partnera a do budoucna  
i veřejnosti jako akcionářů,“ vyzdvihl přínosy 
místostarosta Karel Krejza.  

Cena za odkup 40 % akcií První geotermální ve 
výši 600 tisíc korun byla stanovena znaleckým 
posudkem. Může se to zdát být málo, ale hodno-
tu společnosti z větší části tvoří pouze aktiva  
v podobě různých studií a podkladových ma-
teriálů, jež byly účelově vázány na podání dří-
vějších žádostí o dotace apod., a nepředstavu-
jí proto významnější finanční hodnotu, jež 
by mohla být znovu využita. Vložené finance 
město nyní může díky nové strategické spolu-
práci postupně získávat zpět skrze nově při-
pravované projekty fotovoltaických elektráren  
a dalších zdrojů, jež se v kontextu současné 
situace na energetickém trhu jeví jako velmi 
dobrá investice. 

„Můžeme však získat další významné 
prostředky mnohem dříve, a to prodejem licen-
ce k vrtání firmám, které budou v kasárnách 
realizovat geotermální vrty a tuto licenci si od 
města musí zajistit. Cena je smluvní a město se 
bude samozřejmě snažit získat do svého rozpočtu 
co nejvíce,“ ujistil zastupitel Tomáš Sarnovský. 
                                                     Eva Břeňová  

AKTUÁlNĚ 

Geotermální projekt
je v další fázi 
Náplň činnosti První geotermální 
nabývá jiných rozměrů. Splni-
la své hlavní poslání – získání 
stavebního povolení pro zvláštní 
zásah do zemské kůry na rea-
lizaci hlubinných vrtů. Zároveň 
otevřela cestu ke spolupráci  
s výzkumnou sférou, jejíž formální 
vstup byl v roce 2016 stvrzen 
dohodou o strategické spolupráci 
mezi městem a Univerzitou Kar-
lovou, a následně vybudováním 
výzkumného centra RINGEN  
v Jiříkových kasárnách. 

V jaké fázi se však nachází 
samotný, roky chystaný ge-
otermální projekt, který má  
v Litoměřicích nadále své pevné 
zázemí? „Zdá se, že konsorcium 
partnerů vedené v současnosti 
Českou geologickou službou 
bude úspěšné a získá na další 
fázi realizace prostředky z Fon-
du spravedlivé transformace až 
ve výši 1,25 miliardy korun a již  
v letošním roce nový projekt 
spočívající v realizaci hlubinných 
vrtů, podzemních zásobníků tepla 
a výrobny zeleného vodíku zahá-
jí,“ charakterizoval aktuální stav 
manažer geotermálního projektu 
Antonín Tym.              /eva/

REŽIJNÍ NÁKlADy STOUPAJÍ 

Centrálka navýšila
ceny obědů

Centrální školní jídelna navý- 
šila ceny obědů, a to v kate- 
goriích týkajících se druhé-
ho stupně základních škol, 
středních škol a doplňkové 
činnosti pro veřejnost. K to-
muto kroku přistoupila lito-
měřická „centrálka“ z dů-
vodu zvýšení cen potravin, 
převážně pak brambor, masa, 
zeleniny, ovoce a mléčných 
výrobků, ale také z důvodu 
rostoucí ceny elektřiny, plynu 
a dalších režijních nákladů.

„Důležitým hlediskem bylo 
také zachování možnosti vý-
běru jídel i kvality převážně 
lokálních potravin,“ dodal ředitel 
Centrální školní jídelny Litomě-
řice Martin Mudra.

Všem mateřským školám  
a strávníkům z prvního stupně 
základních škol zůstávají ceny 
potravin stejné.

Pro kategorii II., tedy druhý 
stupeň ZŠ, se ceny obědů zvýší 
o jednu korunu, pro kategorii III., 
tedy střední školy, o tři koruny. 
Veřejnost pocítí změnu cen do-
plňkové činnosti celkem o pět 
korun.                           /ahr/

Pokratický rybník bude v letošním 
roce odbahněn. Foto Radim Tuček
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Severočeská galerie výtvarného 
umění, otevřeno říjen – květen, 
st – ne 10 až 17 hod. Vstup do 
stálých expozic pro návštěvníky 
do 19 let a nad 65 let zdarma.

Stálá expozice Gotika. Umělecká 
topografie regionu severních 
Čech ve 13. – 16. století, Michal-
ská 29/7: výběr z nejvýznam-
nějších památek regionálního 
gotického umění, včetně výji-
mečného Mistra litoměřického 
oltáře (1500 – 1505). Ve dnech 
25. 2. – 22. 5. bude v hlavní 
budově zpřístupněna výstava 
„Slavíme 70./Let sbírkotvornou 
činností“. Připomene významné 
výročí roku 2022 – 70 let své 
sbírkotvorné činnosti. Výstava 
představí vybranými exponáty vý-
voj této činnosti, včetně otevřené-
ho poukázání na dobové etické, 
politické a ekonomické aspekty, 
které ji ovlivnily.

Muzeum insitního umění, Mírové 
nám. 24/16 (zadní trakt): stálá  
expozice Muzea insitního umění 
představuje výběr z nejvýznam-
nějších exponátů naivního umění 
a art brut umění ze sbírky galerie. 
Svým obsahem a významem je 
ojedinělá na území celé ČR. 

Diecézní muzeum, Mírové nám. 
24/16 (přední trakt), 24. 2. 
znovuotevření stálé expozice, 
která  prezentuje výběr umělecky 
mimořádných děl, mj. L. Crana-
cha, K. Škréty nebo V. V. Reine-
ra, a také liturgické předměty ze 
sbírek litoměřických biskupů a z 
církevních objektů ltm. diecéze.

Více na www.galerie-ltm

Galerie
MARKETING MĚSTA 

Litoměřice chystají řadu
novinek cílených na turisty 
Pořízení nového turistického 
informačního systému, bonu-
sová knížka pro turisty motivu-
jící k návštěvě, nová expozice 
v rekonstruovaném podkroví 
vyhlídkové věže Kalich, hravá 
mobilní aplikace pro rodiny s 
dětmi, ale i nákup elektrovláč-
ku. I to je součástí zastupiteli 
schváleného marketingového 
plánu města Litoměřice pro ná-
sledující dva roky.

Cestovní ruch je v době covi-
dové nejvíce zasaženým od-
větvím. Obdobně je tomu i 
v Litoměřicích. Zatímco po-
čet tuzemských návštěvní-
ků byl v roce 2021 zhruba 
stejný, cizinců, tvořených vždy  
v naprosté většině Němci, do 
Litoměřic zavítalo jen cca 20 
procent oproti letům dřívějším.

„Litoměřice jsou označová-
ny za perlu severních Čech, 
nicméně je doba, kdy musíme 
turistický ruch podpořit a za-
traktivnit, aby čeští návštěvníci 
alespoň částečně kompenzova-
li výpadek turistů zahraničních 
do doby, než se svět vrátí do 
dřívějších kolejí,“ konstatovala 
vedoucí odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu 
městského úřadu Eva Břeňová.  

Podpořit turismus má v násle-
dujících letech několik projektů. 
Prvním je modernizace starého  
a aktuálním potřebám nevy-
hovujícího orientačního sys-

tému, který v současné době 
prochází revizí. Nově bude cílen 
primárně na turisty a ukazate-
le budou navrženy v souladu s 
novým vizuálem města. Rea-
lizován bude postupně, jako 
první přijde na řadu Městská 
památková rezervace.  

Zatímco modernizace ven-
kovního orientačního systé-
mu bude dokončena ve druhé 
polovině roku 2022, turistickou 
sezonu chce město na pře-
lomu dubna a května zahájit 
představením nové expozice 

nacházející se v podkroví věže 
Kalich. „Zajímavou a interaktivní 
formou nabídne kromě jiného i 
pohledy do veřejnosti nepří-
stupných míst této turisticky 
nejnavštěvovanější památky 
města,“ uvedl litoměřický radní  
a historik Filip Hrbek, který 
chystá libreto výstavy.  

Kompletní marketingový plán 
města pro rok 2022/2023 je  
k dispozici na webových strán-
kách města v sekci strate-
gických dokumentů. /eva/ 

vyCHUTNEJ SI lITOMĚŘICE  

Podnikatelé, zapojte se do knížky bonusů  
Oslovit turisty a nabídnout jim v podobě bonu-
sů, výhod a slev příjemný a pestrý pobyt v Lito-
měřicích je cílem bonusové knížky „Vychutnej 
si Litoměřice“. Město Litoměřice ji plánuje vy-
dat u příležitosti zahájení nové turistické se-
zony a ke spolupráci zve místní podnikatele.  

„Bonusová knížka, která bude k dostání v infocent-
ru za symbolickou cenu, přinese turistům dvojí 
užitek. Jednak nabídne ucelený přehled míst, kte-
rá stojí za to v Litoměřicích navštívit, ale hlavně 
prostřednictvím slevových kuponků dostanou ná-
vštěvníci města bonus v podobě slevy za vstupné, 
poskytnutou službu či gastronomický zážitek,“ 
uvedla vedoucí odboru komunikace, marketingu a 
cestovního ruchu městského úřadu Eva Břeňová

Do projektu by měli být zapojeni hoteliéři, 
restauratéři, provozovatelé galerií, muzeí, 
sportovišť, ale i poskytovatelé služeb, kterým 
projekt přinese propagaci jejich aktivit směrem 

k turistům. Náklady na vydání bonusové knížky  
v podobě sešitku o velikosti cca 14 x 7 cm  
s vytrhávacími kupóny, kde bude nabídka seřazena 
podle kategorie poskytované slevy, platné pro letošní  
i příští rok, ponese město. To například nabídne 
50 % slevu na vstup do podzemní expozice Důl 
Richard v proměnách času, na únikovou hru  
v Kulturním a konferenčním centru nebo slevu při 
vstupu na koupaliště. 

„Kdo by se chtěl zapojit, může tak učinit do  
20. 2. tím, že svůj zájem nahlásí v infocentru 
nebo mailem (anna.jancurova@litomerice.cz),“ 
vyzývá marketingová manažerka města Anna 
Jančurová.

Mezi prvními podnikateli, kteří již projevili zá-
jem o účast, je provozovatelka Kávy s párou Jana 
Plíhalová.  „Myslím, že bonusová knížka je pěkným 
počinem, k němuž stojí zato se připojit,“ konsta-
tovala Jana Plíhalová. Další se postupně přidávají.

/eva/ 

Severočeská galerie 
výtvarného umění

Městská policie

Oblastní muzeum

Kostel Všech svatých

Radnice

Veřejné WC

Infocentrum

Muzeum křišťálový dotek

Revizí projde venkovní orientační systém města cílený na turisty. Navržen 
bude v souladu s grafickým vizuálem. vizualizace: Eva vopelková 

Minimuzeum železnice, včetně zá-
bavné hry pro děti, rozvíjí v sute-
rénu bývalé výpravní budovy Jana 
Plíhalová, majitelka restaurace 
Káva s párou (na snímku vpravo s 
marketingovou manažerou Annou 
Jančurovou). Jako první se zapojila 
do knihy bonusů. Foto: Eva Břeňová 

Divadlo K. H. Máchy

v proměnách času

- 1822 na místě hospodář-
ské budovy v zadní části par-
cely Králova hrádku (dnešní 
č. p. 12) byla vybudována 
klasicistní budova divadla 
podle návrhu litoměřického 
stavitele Josefa Gaubeho, 
v témže roce se také konalo 
slavnostní otevření

- 1836 divadlo zazna-
menalo první úpravy. Došlo  
k vylepšení lóží, kterých  
v té době bylo šest a byly 
odděleny pouze ohoblovaný-
mi prkny – následně k nim  
v roce 1842 přibyly další 
čtyři

- 1906 - 1910 zavedeny 
bezpečnostní investice, 
například železná opona  
a nouzové východy z lóží  
a orchestřiště do tehdejší 
Gebhardovy uličky

- 1923 uskutečnily se ne-
odkladné úpravy divadla, 
zejména rozšíření budovy 
směrem do Gebhardovy 
uličky

- 1945 stavba utrpě-
la leteckým náletem – ve 
čtyřech místnostech se 
propadly stropy, poškozeno 
bylo též jevištní zařízení

- 1949 divadelní hlediště 
mělo kapacitu 310 míst 
(z původních 500), místa 
k stání v té době již prav-
děpodobně neexistovala. 
Až v roce 1951 proběhly  
v budově neodkladné opra-
vy požární bezpečnosti  
a elektroinstalace, následně 
žádné investice nepřicháze-
ly 

- 1969 divadlo bylo v dů-
sledku havarijního stavu 
uzavřeno

- 1979 zřítila se severní stě-
na jižního křídla zasahující-
ho do městských hradeb

- 1989 - 1991 došlo k zá-
sadní rekonstrukci divadla. 
Divadlo bylo znovuotevřeno 
18. prosince 1991, v den 
169. výročí prvního předsta-
vení, hrou Květy Legátové 
Pro každého nebe

Zdroj: Mgr. Ludmila Hůrková, 
Ph.D., Ústav dějin umění AV 
ČR, v.v.i.

vÝROČÍ 

Divadlo slaví 200. narozeniny 

Pro Městská kulturní zařízení  
je rok 2022 především rokem 
oslav 200 let Divadla K. H. Má-
chy. Slavit se v průběhu roku 
bude nejen na prknech divadla, 
ale i v prostorách Kulturního a 
konferenčního centra, v Kině 
Máj a na Zahradě Čech. Lito-
měřice čeká bohatý kulturní 
program.

Divadlo oslavy dvou set let za-
hájilo v polovině ledna 2022.  
V nejbl ižším programu na 

prknech Divadla K. H. Máchy sto-
jí za zmínku představení Divadla  
v Řeznické – Relativita, kde 
se ve vynikajících hereckých 
výkonech představí Miroslav 
Táborský, Lucie Štěpánková 
a Kateřina Táborská. V první 
polovině února do Litoměřic za-
vítá také moderátor, bavič, zpě-
vák a textař Karel Šíp se svou 
zábavnou talk show Minipárty  
s Karlem Šípem. 

Březnovým tipem je hra Diva-
dla Palace Africká královna nebo 

inscenace Světlany Nálepkové 
Edith Piaf – Milovat k smrti.

„Diváci si celý program vy-
chutnají v částečně zrekon-
struovaném prostoru hlediště, 
ve kterém došlo k výměně 
koberců a instalaci nových se-
daček. Renovované je také zá-
zemí pro divadelní soubory. V 
neposlední řadě prošla úpravou 
i divadelní kavárna,“ sdělila ře-
ditelka Městských kulturních 
zařízení Michaela Mokrá.

Anna Hrochová

NOvINKy  

Město do oprav dalo dva miliony  
Divadlo zahájilo oslavy „kulatin“ v novém hávu. 
Rekonstrukcí v hodnotě přibližně 2,1 milionu korun 
prošlo hlediště, VIP salonek i kavárna. Změn se 
dočkala také provozní doba kavárny. 

„Naším cílem bylo nabídnout návštěvníkům prostor 
pro vychutnání divadelního zážitku, jeho další vstře-
bání nad šálkem dobré kávy či sklenkou regionálního 
vína. Otevíráme nově již dvě hodiny před samotným 
představením, po představení máme otevřeno opět 
přibližně dvě hodiny. Provoz kavárny přitom nově 
zajišťujeme svépomocí,“ prozradila jednu z novinek 
ředitelka Městských kulturních zařízení Michaela 
Mokrá. 

Samotná kavárna nabízí nově zrekonstruované záze-
mí s barem, stěny zdobí podpisy známých herců, kteří  
v Divadle K. H. Máchy vystupovali. „Veškeré rekonstruk-
ce jsme prováděli s pomocí vlastních zaměstnanců, 
díky tomu se cena za úpravy kavárny pohybuje v část-
ce 150 tisíc korun,“ uvedla Michaela Mokrá. 

Diváci jistě ocení rekonstrukci celého prostoru 
hlediště. Pohodlné sledování divadelního představení 
zajistí nové sedačky v hodnotě 1,5 milionu korun,  

v celém prostoru hlediště došlo také k vý-
měně koberců v hodnotě 400 tisíc korun. 
VIP salonek doznal změn v částce 100 ti-
síc korun. Vyřazená sedadla z hlediště při-
tom budou sloužit i nadále. Divadlo je nabídlo  
k dalšímu využití Střední škole pedagogické, ho-
telnictví a služeb za symbolickou částku. /ahr/

Kavárna v divadle je po rekonstrukcí. Foto A. Hrochová

Ředitelka MKZ litoměřice Michaela Mokrá (vpravo) s manažerkou divadla Kateřinou Baudyšovou u podpisové 
zdi kavárny, na níž jsou podpisy významných osoboností, které divadlo navštívily. Foto: Anna Hrochová 
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Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města 
vychází každé dva měsíce 
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Vydavatel Město Litoměřice, 
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FOTOvZPOMÍNKA  

Obrazem: Vánoce v Litoměřicích

úSPĚCH

Kino Máj skončilo
sedmé v republice 
Kino Máj se v roce 2021 dostalo 
do Top 10 nejnavštěvovanějších 
kin v ČR. Stalo se sedmým nejú-
spěšnějším jednosálovým kinem. 

Do předcovidové doby má však 
návštěvnost ještě daleko. „To, 
že se litoměřické kino objevilo 
v první desítce, je milé. Zároveň 
si uvědomujeme, že je stále na 
čem pracovat. Do kina zavítalo  
v celkovém součtu o 2000 lidí 
více než v roce minulém. Lidé se 
však do kina vracejí. Pokud při-
jmou pravidla, která se vstupem 
do kulturních zařízení souvisejí, vě-
říme, že se situace bude zlepšovat  
a divák si cestu k dobrému fil-
mu najde,“ domnívá se Michaela 
Mokrá, ředitelka Městských kul-
turních zařízení. 

Kino Máj kvůli aktuálnosti bez 
nutných změn zachovává i nadále 
14 denní programy.             /tuc/

ŽIvOTNÍ JUBIlEA

Starosta blahopřál jubilantům
100, 80 a 60. Významná životní 
jubilea oslavili v lednu hned tři 
Litoměřičané, kterým osobně 
poblahopřál starosta Ladislav 
Chlupáč.

Paní Anna Rašková se dožila stých 
narozenin v Domově pro seniory 
na Dómském pahorku, kam za 
dlouholetou průvodčí dorazila řada 
gratulantů. 

80. narozeniny v lednu dále 
oslavil Adolf Škarda, významný 
litoměřický muzikant a dlouhole-
tý ředitel křešické základní ško-
ly. Ten stál ve městě například 
u zrodu swingové kavárny, kam 
jezdila hrát spousta špičkových 
interpretů. Kytarista, banjista či 
baskytarista se neustále snaží 
zdokonalovat, a proto dochází  
v rámci Univerzity 3. věku  
do základní umělecké školy, kde 
se učí hře na klavír. 

Další kulatiny oslavil v lednu 
také akademický sochař Libor 
Pisklák, jehož díla můžete vidět 
prakticky po celém městě. Ať 
už se jedná o busty José Rizala, 
Ferdinanda Blumentritta či Felixe 
Holzmanna nebo třeba kašnu na 
Kostelním náměstí s čtyřmi plasti-
kami chrlícimi vodu a kruhový ob-
jezd se symboly Středohoří.  

„Bylo mi ctí jubilantům po-
blahopřát a poděkovat jim za celo-
životní přínos pro naše město,“ 
podotkl starosta. /tuc, eva/

ÚNOR

Pátek 4. 2. / 17.00
Vernisáž k výstavě kreseb, ilustra-
cí, grafiky a komiksu Marka Rubce, 
Přemysla Černého (Studio Bunkr) 
a Petra Korunky. Výstava potrvá 
do konce dubna. Budova knihov-
ny | zdarma. Nutné doložení bez-
infekčnosti.

Středa 9. 2. / 17.00
IZRAEL – SAR–EL – Mirka Kadle-
cová | beseda. O tom, jaké je to 
být dobrovolnicí v izraelské ar-
mádě, bude vyprávět umělkyně 
Mirka Kadlecová. Galerie knihovny  
| • vstupné 50 Kč

Úterý 15. 2. / 17.00
Cesta integrity / Jan Velek
| beseda. Žijeme v době globální 
metakrize. Ztrácíme spojení s prav-
dou a smyslem. Jsme pod neu-
stálým tlakem se přizpůsobovat. 
Jak v této době nejistot mít jasno  
a nacházet radost? Galerie knihovny  
| • vstupné 50 Kč

Středa 23. 2. / 17.00
Poutník Českým středohořím 
 – Jiří Svoboda | beseda 
V prosinci vyšla Jiřímu Svobodovi 
nová kniha Poutník Českým středo-
hořím s podtitulem Jak jsem potkal 
lidi, kameny, kytky a jiné zázraky. 
Galerie knihovny | • vstupné 50 Kč

Pátek 25. 2. / 15.00
Masopustní tvoření | workshop pro 
děti. Srdečně zveme na rozpustilý 
workshop, kde si děti vyrobí veselé 
maškarní kostýmy a společně také 
vozembouch. Celá akce bude za-
končena průvodem masek po ná-
městí. Galerie knihovny | • vstupné 
50 Kč. Registrace předem nutná.

BŘEZEN

Středa 30. 3. / 17.00
Jana Poncarová – Cyklistka – Osud 
poslední baronky | beseda se spi-
sovatelkou | autorské čtení.
Zveme vás na setkání se známou 
spisovatelkou a novinářkou, která 
představí svou nejnovější knihu. 
Galerie knihovny | • vstup 50 Kč 

Každou sobotu v měsíci březnu
KnihoLOVEní | pátrací hra pro celou 
rodinu. Vezměte svou ratolest a vy-
dejte se na kniholov. Letos jsme si 
pro vás připravili balíček dvou knih: 
jedné pro děti a druhé pro dospě-
lého čtenáře. Každou březnovou 
sobotu dopoledne odtajníme na na-
šem Facebooku i Instagramu jednu 
indicii. Pokud podle ní zjistíte, kde 
se balíček nachází, vzhůru na lov. 
Kdo balíček objeví, vyhrává. 
Více na www.knihovnalitomerice.cz

Knihovna 
Karla Hynka Máchy

PTAČÍ CHŘIPKA

Dobrovolní hasiči
dostali poděkování
Sedm členů Sboru dobrovolných 
hasičů z Litoměřic dostalo po-
děkování od ředitele Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého 
kraje Romana Vyskočila za něko-
likadenní zásah v Libotenicích při 
likvidaci více než 188 tisíc kusů 
drůbeže nakažené ptačí chřipkou.

„Dovolte mi poděkovat za 
odvedenou práci při tomto mi-
mořádném zásahu, který byl 
prováděn v rizikovém a infekčním 
prostředí za použití speciálních 
ochranných oděvů s filtračními 
maskami s následnou dekontami-
nací. Zásah byl fyzicky, psychicky 
i časově velmi náročný,“ napsal 
Roman Vyskočil prostřednictvím 
datové schránky jak hasičům, 
tak litoměřickému starostovi La-
dislavu Chlupáčovi, neboť město 
je zřizovatelem SDH.

Mimořádná událost začala  
v Libotenicích 28. prosince 2021 
a skončila 1. ledna 2022. „Na-
sazení vašich sil bylo přínosem 
při likvidaci ohniska ptačí chřipky  
v Libotenicích. Děkuji,“ dodal ře-
ditel HZS Ústeckého kraje.

Litoměřičtí dobrovolní hasiči 
se na místě střídali ve dvou smě-
nách po dvou hodinách. V jedné 
byli tři a v druhé čtyři členové 
sboru. „Chlapi to brali standardně, 
jsou na nepříjemné situace zvyklí. 
Zásah byl náročný zejména kvůli 
neprodyšnému oděvu a masce,  
v níž museli pracovat,“ upřesnil 
Martin Šimek, velitel SDH Litomě-
řice, jež si poděkování váží. /tuc/

Tříkrálová sbírka se za Charitu Litoměřice velice vydařila. Dvěma desítkám 
kolednických skupin se podařilo ve městě a okolí vybrat 124 285 korun. 
Ty budou rozděleny na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
do literární čítárny v Domově sv. Zdislavy, aktivizační místnosti v Domově 
Na pahorku a na nákup spacího pytle pro azylový dům. „Chtěli bychom 
poděkovat jak školám, tak rodičům za velice vstřícný přístup. Po loňském 
roce, kdy sbírka proběhla pouze on-line, jsme se obávali, jak nás postraší 
Covid-19 letos. Za účast všech dětí, které jsme každý den pečlivě testovali, 
moc děkujeme,“ poznamenala Karolína Wankovská, ředitelka Charity Lito-
měřice.    Text a foto: Radim Tuček

Tři králové vykoledovali 124 tisíc

NABÍDKA 

Rozmarýn už zve
na letní tábory
Dům dětí a mládeže Rozmarýn 
zná termíny letních dětských tá-
borů. Celkem osm táborů se usku-
teční v termínech od 30. června  
do 31. srpna 2022. Ten první láká 
děti do zahraničí. 

„Děti se mohou těšit na dva 
táborové týdny v Chorvatsku. 
Bližší informace nejen k tomuto 
táboru, ale také k příměstským  
a dalším výjezdním táborům, zve-
řejníme v průběhu února,“ sdělila 
ředitelka DDM Rozmarýn Zuzana 
Bendová. 

V průběhu prázdnin se pod 
taktovkou Rozmarýnu uskuteční 
také pět příměstských táborů  
a další dva výjezdové letní dět-
ské tábory. Více informací na  
www.ddmrozmaryn.cz /ahr/

Centrum Litoměřic o Vánocích 
obohatila nová vánoční výzdoba. 
Srdcem města se stalo Mírové 
náměstí, které rozsvítily unikát-
ní dekorace. Světelná fontána 
nad kašnou a obří andělé zdobili 
město do 6. ledna. 

Při prvotní instalaci zaznívaly na 
sociálních sítích města reakce 
plné očekávání, v některých pří-
padech i slova nespokojenosti.  
S prvním rozsvícením nové vý-
zdoby však převážila slova chvá-
ly. „Velmi nás potěšily, protože 
vánoční výzdoba byla zásluhou 
celé řady lidí, kteří se podíleli na 
výrobě a samotné instalaci,“ sdě-
lila ředitelka Městských kulturních 
zařízení Michaela Mokrá.

„Jsem nadšená, taková krásná 
vánoční výzdoba. Škoda, že si to 
člověk nemůže užít jako za sta-
rých dobrých časů,“ povzdechla 
si shodně s dalšími paní H. Svo-
bodová.

Na Mírovém náměstí své 
stromky ozdobily děti z litomě-
řických mateřských škol a jiných 
dětských skupin. Opět se tak 
utkaly v tradiční soutěži o nejhezčí 
vánoční stromeček.

Hlasování následně probíhalo 
prostřednictvím facebookových 
stránek MKZ či vhazováním hla-
sovacích lístků do boxu v infor-
mačním centru. „Výsledné součty 
hlasů nakonec určily jako vítěze 
MŠ Mašinka. Výhru v podobě 
dárkového poukazu do obcho-
du s hračkami Dráčik v hodnotě 
pět tisíc korun obdržela výherní 
školka hned v prvním lednovém 
týdnu,“ informovala manažerka 
marketingu MKZ  Daniela Kekrtová, 
podle níž velký úspěch mezi dět-
mi i dospělými zaznamenala také 
Ježíškova pošta.

Naopak velkým zklamáním byly 
v důsledku vládních opatření za-
vřené vánoční trhy. /ahr/

Starosta města ladislav Chlupáč pogratuloval na radnici v lednu k život-
nímu jubileu liboru Pisklákovi (nahoře) a Adolfu Škardovi. Stoleté paní 
Anně Raškové pak v domově pro seniory. Foto: A. Hrochová a R. Tuček

Nejvíce hlasů v soutěži o nejhezčí vánoční stromek získaly děti z MŠ Mašinka. Fota: Daniela Kekrtová

Ozdobou a jednou z dominant vánoční výzdoby se stala kašna. Foto: Eva Břeňová 
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ÚNOR

1. - 28. 2.

Keramika, Tiffany, fotokoláže

Autorská výstava Mirky Kadle-
cové 
Hradní galerie Kulturního  
a konferenčního centra (KKC)

3., 10., 17., 24. 2.

Přeplav svůj La Manche 

Plavání zdarma pro litomě-
řické seniory i mezigenerační 
dvojice
Plavecký bazén, 9 – 11 h

Od 3. 2.

Taneční kurzy pro pokročilé, 
taneční kurzy pro dospělé

10 lekcí po dvou hodinách
Kulturní a konferenční cent-
rum, čtvrtek 18:30 a 20:30

3. 2.
Relativita

Příběh postaven na drama-
tické spekulaci a fiktivním 
setkání v podání Divadla  
V Řeznické
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

4. 2.
Vernisáž
Vernisáž k výstavě kreseb, 
ilustrací, grafiky a komiksu
autorů Marka Rubce, Přemysla 
Černého a Petra Korunky
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

4. 2.
Povídání o víně
To nejlepší z moldavských 
vinic i příběh rodiny, která za 
tím vším stojí
Degustační místnost KKC,  
18 h

8. 2.
Jaromír Nohavica
Koncert folkového písničkáře, 
textaře, libretisty, skladatele  
a kytaristy
Kulturní a konferenční cent-
rum, 19 h

9. 2.
Izrael 
Beseda s Mirkou Kadlecovou  
o tom, jaké je to být 
dobrovolnicí v izraelské armá-
dě
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

9. 2.

Minipárty s Karlem Šípem

Zábavná talk show s jediným 
hostem J. A. Náhlovským
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

11. 2.

Povídání o víně

Tentokráte s Vinařstvím 
Vondrák, jehož vína pravidelně 
najdeme v Salonu vín ČR 
Degustační místnost, 18 h

12. 2.

Masopust

Celodenní program pro děti  
i dospělé včetně tradičního 
průvodu městem a zabíjačky
Mírové náměstí, od 10 h

13. 2.

48. Zimní přechod  
Dlouhého vrchu

Trasa začíná u Ovčárny  
a končí na Skalici u hospody  
U Kaštanu
Odjezd z parkoviště u soudu 
v 10 h

13. 2.

Taneční dopoledne  
pro seniory

Za doprovodu kapely Jitka 
Dolejšová band
Hradní sál, 15 h

15. 2.

Cesta integrity 

Beseda s Janem Velekem  
o tom, jak neztrácet radost 
ani v této době
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

16. 2.

Multižánrový koncert 
žáků ZUŠ

Divadlo K. H. Máchy, 18 h

18. 2.

Synové výčepu

Koncert punk rockové legendy 
založené Františkem Sahulou
Restaurace Eden, 20 h

20. 2.

Zvířátka a loupežníci

Loutková pohádka Sváťova 
dividla
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

23. 2.

Poutník Českým středohořím

Beseda se středohorským 
géniem Jiřím Svobodou 
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

23. 2. 

Štěpán Markovič a trio

Hudební večer s jednou  
z nejvýraznějších osobností 
tuzemské jazzové scény
KKC, 19 h

24. 2.

Znovuzpřístupnění stálé  
expozice Diecézního muzea

Po dokončení nutných rekon-
strukčních prací na objektu 
budovy je opět otevřena stálá 
expozice pro veřejnost
Diecézní muzeum

25. 2.

Masopustní tvoření

Rozpustilá tvorba masopust-
ních masek pro děti zakonče-
na průvodem po náměstí 
Knihovna K. H. Máchy, 15 h

25. 2.

Povídání o víně

Španělský večer s Mírou 
Láskou
Degustační místnost hradu, 
18 h

28. 2.

Na poslední chvíli

Anglická komedie v podání 
Agentury Harlekýn
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

25. 2. – 22. 5.

Slavíme 70. / Let sbírkot-
vornou činností

Výstava k významnému výročí 
výběrem z nejvýznamnějších 
exponátů galerijních sbírek
Severočeská galerie výtvarné-
ho umění

7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2. 

Pravidelným pohybem zatočí-
me s covidem

Běh po sídlišti Cihelna + kon-
diční posilování
Rákosníčkovo hřiště, 18 h

Hudební pondělky

Pravidelná dávka swingu, jaz-
zu, latiny, country i popu  
v podání Áda Škarda band.
Krušovická pivnice, 18 – 22 h

BŘEZEN

1. 3. – 30. 4.

České středohoří panorama-
tické

Výstava fotografií Jiřího Volfa
Fotogalerie v nemocnici

3. 3.

Edith Piaf – Milovat k smrti

Strhující příběh slavné zpěvač-
ky v podání Agentury ADF
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

4. 3.

Povídání o víně

Tentokráte nám své víno před-
staví Vinařství Nechory
Degustační místnost, 18 h

5. - 9. 3.

18. Litoměřický loutkový 
festival

Festival plný loutkových pohá-
dek pro děti i pro dospělé.
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

6. 3.

Taneční dopoledne  
pro seniory

Za doprovodu kapely Rosti 
Pechouška
Hradní sál, 15 h

11. 3.

Massacre in pub 8.

Rockový večírek v podání 
kapel Povinný výtěr, River 
House, Litha
Music Bar Baronka, 19 h 

19. 3.

Africká královna

Filmová klasika v divadelním 
zpracování Divadla Palace
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

20. 3.

Princezna na hrášku

Loutková pohádka Sváťova 
dividla
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

23. 3. 

Koncert učitelů ZUŠ

Koncert, na kterém představí 
své umění učitelé školy
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

29. 3.

4 TET / verze V.

Koncert vokálního uskupení  
v čele s Jiřím Kornem
Kulturní a konferenční cent-
rum, 19 h

30. 3.

Cyklistka – Osud  
Poslední baronky

Autorské čtení a beseda se 
spisovatelkou Janou Ponca-
rovou
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

5., 12., 19., 26. 3.

KnihoLOVEní

Pátrací hra pro celou rodinu 
podle indicií 


