
Fotovoltaika zajistí
stabilní ceny lidem
Radnice chystá strategický 
plán: klimaticko-energetický. 
Cílem je vybudovat obnovitelný  
zdroj elektrické energie. 
/více na str. 4 a 5/

Modernizace školy
stála 28 milionů 
Masarykova škola má nové 
podkrovní učebny a přístavbu  
s výtahem. Projekt za 28 milio-
nů korun byl právě dokončen. 
/více na str. 2/

Autovraky mizí
z ulic Litoměřic
Zhruba tři desítky autovraků se 
už podařilo pracovníkům odboru 
životního prostředí odstranit  
z ulic Litoměřic. 
/více na str. 10/

Seniorské bydlení
má jasná pravidla
Seniorské bydlení je díky příz-
nivému nájmu hojně využívanou 
službou, kterou město posky-
tuje svým nejstarším občanům.
/více na str. 12/

Uložili jsme poselství příštím generacím! Starosta Chlupáč společně s klempířem Martinem Andrášem, který 
vyrobil makovici i tubus, vystoupali na samý vrchol Kalichu. Šlo o výjimečný okamžik. Foto: Karel Pech

COVID-19

Očkovací centrum jede naplno 
Zhruba 14 tisíc očkovacích dávek bylo apli-
kováno od 10. do 31. května ve velkokapacit-
ním očkovacím centru, které za pomoci města 
otevřela v pavilonu H na výstavišti Zahrada 
Čech Krajská zdravotní, a.s.   

V tuto chvíli jde (vyjma praktických lékařů)  
o jediné místo, kde v Litoměřicích centrálně 
probíhá očkování proti nemoci Covid-19. 
„Otevřeno je každý den, ve všední dny  
od 8 do 20 hodin a o víkendu od 9 do 18 
hodin,“ informovala koordinátorka centra Lenka 
Kalábová. Jsou zde aplikovány všechny vakcíny, 
a to včetně druhých dávek osobám, které první 
dávku očkování dostaly v litoměřické nemocnici 
nebo na výstavišti Zahrada Čech v pavilonu 
„G“, kde očkování probíhalo od ledna. „Lidí 

přicházející na první dávku očkujeme Pfizerem, 
ale k dispozici máme i očkovací látky Moderna 
a Astra Zeneca pro ty, jimž byly podány první 
dávky těchto značek,“ upřesnila Lenka Kalá-
bová. V tuto chvíli se již mohou registrovat  
i mladí lidé starší osmnácti let.   

Provoz velkokapacitního očkovacího centra 
bude postupně utlumen, a to podle zájmu  
o očkování, pravděpodobně však na konci srp-
na. Vakcinace v následujícím období by již měla 
opět probíhat v prostorách nemocnice, kde  
v současné době pokračuje testování an-
tigenními a PCR testy. S ohledem na snižující 
se zájem se tak děje již jen ve všední dny, a to 
od 8 do 12 hodin po předchozím objednání. 

Eva Břeňová

KALICH 

Makovice ukrývá
naše poselství
Litoměřice mají za sebou 
výjimečný okamžik. Starosta 
Ladislav Chlupáč uložil  
17. května do makovice věže 
Kalich poselství příštím 
generacím, a to ve speciálně 
vyrobeném měděném tubusu. 
O deset dní dříve zase tým 
odborníků vyjmul z původní ma-
kovice poselství našich předků 
datované k 18. a 19. století, 
které je nyní v rukou archivářů 
a restaurátorů.  
K oběma událostem došlo v sou-
vislosti s probíhající rekonstrukcí 
střešní krytiny věže.            /ihe/

Více informací na straně 11

ZAHÁJENÍ SEZONY 

Letní koupaliště
už je v provozu 
Letní koupaliště zahájilo  
31. května provoz. Pro vstup je 
nutný PCR test absolvovaný  
v posledních sedmi dnech nebo 
negativní test ne starší  
72 hodin či potvrzení o pro-
dělání nemoci v posledních 
180 dnech. Možností je také 
mít alespoň 22 dnů po první 
dávce vakcíny, přičemž mezi 
podáním první a druhé dávky 
nesmí uplynout více než 90 
dnů.  Z vnitřních prostor bude 
možné používat šatny. Kapacita 
je omezena na polovinu, tedy 
1550 osob. Vstupné zůstává 
stejné jako loni. V provozu je  
i krytý plavecký bazén, jehož 
letní odstávka letos není 
plánována. /ihe/
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INVEStICE ZA 27,7 MILIONU KOrUN

Masarykova škola má nové podkrovní 
učebny a přístavbu s výtahem
Masarykova škola má novou 
přístavbu zajišťující bez-
bariérovost objektu a nové 
odborné učebny s moderním 
vybavením, které budou sloužit 
k výuce chemie, přírodních 
věd, informačních technologií, 
jazyků. Nechybí ani výtvarná 
a řemeslná dílna. Již proběhla 
úspěšná kolaudace stavby, 
která je výsledkem projektu 
za zhruba 27,7 milionu korun. 
Zbrusu nové podkroví začnou 
žáci plně využívat s příchodem 
nového školního roku.

„S přípravami finišujeme, 
učebny, místo nichž ještě loni 
byla stará, nevyužívaná půda, 
vybavujeme moderní technikou. 
K 1. září bude vše kompletně 
připraveno,“ informoval ředitel 
školy Karel Kynzl. 

Učebny však nemají sloužit 
pouze Masarykově škole.  
„Ve volných kapacitách je využijí 
i další základní a mateřské školy, 
stejně jako žáci Základní školy 
speciální a praktické v Dalimi-
lově ulici,“ doplnila informace 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ 
Andrea Křížová.

„S výsledkem jsem nadmíru 
spokojen. Věřím, že učebny se 
budou líbit jak pedagogům, tak 
hlavně našim školákům. Co se 
týče stavby, jde o architektonicky 

odvážné řešení Jakuba Pleyera, 
které přináší nové, moderní prvky 
a zároveň akceptuje původní 
stavbu školy pocházející z počát-
ku 20. století,“ zhodnotil výsledek 
místostarosta Karel Krejza.  
K novostavbě, jež v nitru skrývá 
dosud chybějící výtah, se vyjad-
řovali i památkáři. Škola se totiž 
nachází v ochranném pásmu 
městské památkové rezervace.

Samotná stavba, zahájená  
v červenci loňského roku, nebyla 
vůbec jednoduchá. „Museli jsme 
přistoupit k několika změnám, 
jako například k přeložení 
střechy tak, aby do nového 
objektu nezatékalo. Z hlediska 
bezpečnosti nám pomohl fakt, 
že provoz školy byl výrazně 
omezen,“ uvedl Petr Cihlář, ma-
jitel firmy HARTEX CZ, jež byla 
dodavatelem stavby. 

Realizace projektu si vyžá-
dala 27,7 milionu korun. Částka 
zahrnuje i vybavení učeben dle 
aktuálních vzdělávacích trendů, 
tj. moderní interaktivní učebnu  
fyziky/chemie s demonstrační-
mi pracovišti pro každého žáka, 
tabule s integrovanými datapro-
jektory, učitelská PC s integro-
vaným hard diskem apod.

Dotace z Integrovaného regi-
onálního operačního programu 
představuje 22,5 milionu korun, 
zbytek tvoří náklady města. 

Text a fota: Eva Břeňová

trámy v podkroví jsou původní a dominují interiérům.  
V prostorách chodby jsou i sedací vaky, které jistě budou 
pro žáky příjemným zpestřením volných chvil. 

SHrNUtÍ

Školy jsou kompletně
rekonstruovány
Tento týden budou slavnostně 
představeny i nové odborné 
učebny, které město vybudovalo 
v dalších školách. V ZŠ Havlíčkova 
vzniklo zázemí pro technické a 
řemeslné obory a byly vybudová-
ny učebny přírodních věd.  
Na Valech zase mají novou 
učebnu přírodních věd a opravené 
šatny jako zázemí pro polytech-
nické vzdělávání. Zkrátka nepřišla 
ani Ladova ZŠ, kde město vybavi-
lo jazykové učebny novou počíta-
čovou technikou a nábytkem.

„Školská zařízení máme 
v tuto chvíli kompletně 
modernizovaná. Aktuálně chys-
táme rekonstrukci atletického 
oválu s doskočištěm v rámci 
školního hřiště ZŠ v Havlíčkově 
ulici,“ informoval  místostarosta 
Karel Krejza. /eva/

Odborné učebny, ale i řemeslné dílny jsou vybaveny nejmodernější 
technikou. Každá učebna je jinak barevně laděná.

Podobu přístavby město konzultovalo s památ-
káři. Podle místostarosty Krejzy jde o odvážné, 
ale ve výsledku zajímavé řešení.  
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SLOVO StArOStY

Milí Litoměřičané, 
letošní školní 
rok se nepove-
dl. Ačkoliv se 
naši pedagogo-
vé snažili a patří 
jim za to velké 
poděkování, 
distanční výuka 
nemohla dětem 

plně nahradit přímý kontakt  
s vyučujícím i se spolužáky. 
Období, kdy byl omezený 
provoz v budovách škol, jsme 
tedy alespoň smysluplně 
využili k revitalizaci objektů, 
budování nových odborných 
učeben a modernizaci vyba-
vení. Z tohoto pohledu může-
me říct, že všechno špatné 
bylo alespoň k něčemu dobré. 

Co mému oku také velmi 
lahodí a věřím, že i vašemu, je 
rozkvetlá lokalita Mezibraní, 
která prošla zásadní revita-
lizací. Pro mě je skutečným 
pohlazením na duši. Stejně 
jako obnovení tradice výroby 
piva v litoměřickém pivovaru. 
Jeho provozovatel výrobu 
spouští v tom nejhorším 
možném období poznamena-
ném koronavirem. Držme mu 
proto společně palce, ať se 
rozjezd podaří a pivo chutná. 

Do další fáze se po 
mnohaletém úsilí dostává 
geotermální projekt. Ještě to 
chvíli potrvá, ale věřím, že  
z něj budete mít užitek i vy  
v podobě čistého zdroje tepla 
a energie. Řadu let jsme vedli 
jednání i s centrální výtopnou. 
A to s cílem zlepšit kvalitu 
ovzduší ve městě. Náhrada 
uhlí biomasou je určitě tou 
správnou cestou, navíc jsme 
se dohodli na dalších formách 
spolupráce. 

Nejen tuto, ale i řadu 
dalších, pro město důležitých 
informací se dozvíte  
v Radničním zpravodaji, jehož 
aktuální číslo se vám dostává 
do ruky. Objevují se v něm 
konečně už i pozvánky  
na první kulturní a sportovní 
akce. Věřím, že život se nám 
postupně vrátí do normálních 
kolejí. Užívejte letních dnů  
a buďte na sebe opatrní.  

Ladislav Chlupáč 

Místostarosta Červín ukazuje, kde má v budoucnu pokračovat ulice 
Karolíny Světlé. Foto: Filip Klieštík

INFOrMUJEME

Příští jednání
zastupitelstva
Příští veřejné jednání městského 
zastupitelstva se uskuteční  
v úterý 22. června od 16 hodin 
v hradu. Program naleznete na 
webových stránkách města. 
 /red/

MIŘEJOVICKÁ StrÁň

Město chystá další parcely 
Rozvoj Miřejovické stráně bude 
pokračovat. V lokalitě situované 
severně od Plešivecké ulice,  
v pokračování ulice Karolíny 
Světlé, vznikne devatenáct za-
síťovaných parcel vhodných pro 
stavbu rodinných domů. 

Město však vlastní pouze osm  
z nich. Nabídne je ve ve-
řejné dražbě na přelomu roku 
2021/22. Ostatní pozemky jsou 
ve vlastnictví soukromých osob, 
které budou městu na vybu-
dování komunikace a inženýr-
ských sítí přispívat v souladu  
s usnesením zastupitelstva.

„V současné době zpra-
cováváme projektovou 
dokumentaci na stavbu 
inženýrských sítí, kterou 
bychom chtěli zahájit do konce 
roku. Zároveň s tím chystá-
me podmínky pro vyhlášení 
dražby pozemků. Za finanční 
prostředky získané z prodeje 
parcel hodláme zaplatit novou 
komunikaci, včetně veřejného 
osvětlení. Cena za komunikaci 
bude zohledněna ve stanovené 
vyvolávací ceně,“ informoval 
místostarosta Václav Červín.  

Jak ukázala praxe, jde o 
ideální model budování komu-
nikací na Miřejovické stráni, 
který se už podařilo úspěšně 
aplikovat v případě lokality pod 

hřištěm v ulicích Borůvková, 
Jahodová, Malinová i Jasanová. 

Kromě inženýrských sítí  
a komunikace pro devatenáct 
rodinných domků město chystá 
i stavbu páteřní komunikace 
Bojská, jež má charakter veřejně 
prospěšné stavby, tudíž po-
zemky město od jejich vlastníků 
vykupuje. Ještě letos by měla 
být dokončena projektová doku-
mentace. „Samotnou výstavbu 
však brzdí nároky některých 
vlastníků stavbou dotčených 
pozemků a nevyřešené restitu-
ce,“ charakterizovala současný 
stav vedoucí odboru územního 
rozvoje městského úřadu Venu-
še Brunclíková.

Výstavba komunikací je  
pro rozpočet města velmi 
finančně náročná. „Proto lze 
vybudovat nové komunikace 
pouze v případě spolufinan-
cování jejích obyvatel. Zastupi-
telstvo města rozhodlo  
o příspěvku 50 tisíc korun 
jako příspěvku na vybudování 
komunikací. Dobrým příkla-
dem je ulice Jarní, kde všichni 
vlastníci přispěli,“ uvedl 
místostarosta Červín. Smlouvy 
naopak nejsou zatím uzavřeny 
v ulici Zelená, kde se prozatím 
nepodařilo dosáhnout dohody 
s vlastníky rodinných domů  
o spolufinancování.

Eva Břeňová

CO brÁNÍ StěHOVÁNÍ ZUŠ? 

Vojáci slíbili, že odejdou 
S dobrou zprávou zavítal  
na litoměřickou radnici ná-
městek ministra obrany Filip 
Říha. Přijel na pozvání místosta-
rosty Karla Krejzy, kterého 
informoval, že na jaře příštího 
roku se odstěhují poslední vojá-
ci z objektu bývalé Vojenské 
ubytovací a stavební správy 
(VUSS). 

Padne tím zásadní překážka  
k tomu, aby město mohlo podat 
žádost o dotaci na stavebně 
náročnou rekonstrukci objektu 
VUSS v ulici 5. května, a vybu-
dovalo zde moderní sídlo základní 
umělecké školy. 

Přítomnost vojáků v jednom 
z pater VUSS totiž dosud bránila 
realizaci záměru, který získal 
podporu v zastupitelstvu i u ve-
řejnosti. Město nezískalo dotaci 
na realizaci stavebně náročné 
akce, vyčíslené předběžně na 
zhruba 70 milionů korun, právě 
z tohoto důvodu. Vedení radnice 

proto armádě převedlo nevyuží-
vaný objekt v kasárnách Dukel-
ských hrdinů. „Jeho rekonstrukce 
by měla dle informací z MO 
trvat několik let, nicméně vojáci 
budovu VUSS opustí podstatně 
dříve, podle příslibu již příští rok,“ 
uvedl místostarosta Krejza, který 
je zároveň jako poslanec Parla-
mentu ČR členem parlamentního 
výboru pro obranu. 

Budova v Masarykově ulici, 
v níž v současné době sídlí 
ZUŠ, již kapacitně nevyhovuje 
potřebám. Poté, co město získalo 
rozlehlý objekt v ulici 5. května 
bezúplatným převodem od státu, 
rozhodlo se přestěhovat sem 
ZUŠ a vybudovat jí zde moderní 
zázemí, včetně dosud chybějícího 
tanečního sálu. „Část prostřed-
ků by se poté do rozpočtu 
města vrátila pravděpodobným 
prodejem třech objektů, které 
v současné době ZUŠ pro své 
potřeby využívá,“ nastínil plány 
místostarosta. /eva/

PArtICIPAtIVNÍ rOZPOČEt

Tvořte Litoměřice
společně s námi
Zastupitelé napříč politickým 
spektrem schválili pravidla par-
ticipativního rozpočtu. Nově je 
cyklus dvouletý a stejně jako  
v minulých letech je na rea-
lizované projekty určeno  
200 tisíc korun.

„V participaci chceme pokra-
čovat. Podejte prostřednictvím 
přihlášky námět a společně 
domluvíme postup,“ vybízí 
koordinátorka Zdravého města 
a MA21 Irena Vodičková. 
Participativní rozpočet slouží 
k realizaci návrhů na zlepšení 
prostředí ve městě, přičemž 
rozhodují občané. Výsledkem je 
např. lanová dráha na Mostné 
hoře, bosá stezka u ZŠ U Stadi-
onu, dětské hřiště při ZŠ Havlíč-
kova či komunitní zahrádka  
u pokratických závor.

Podrobná pravidla naleznete 
na stránkách Zdravého města. 
Každý občan Litoměřic může po-
dat jeden návrh. Vítězný projekt 
bude realizován v roce 2022. /fik/
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Litoměřice chystají strategický plán:

ČESKÁ gEOLOgICKÁ SLUžbA 

Hlubinné geotermální zdroje
Projekt ČGS a partnerů má 
rozvinout podmínky pro vývoj 
a aplikaci nových čistých 
zdrojů energie a možností 
ukládání do horninového 
prostředí pro mezisezonní 
využití. Klíčovým výstupem 
bude soubor pilotních tech-
nologií hlubinného geoter-
málního zdroje, podzemních 
zásobníků tepla a elektroly-
tické jednotky pro výrobu 
zeleného vodíku.

V Jiříkových kasárnách tedy 
má být budována unikátní, 
evropsky významná výzkumná 
infrastruktura zaměřená na 
využívání geoenergií a in-
tegraci dalších obnovitelných 
zdrojů. Hlavním cílem je zajistit 
bezpečné bezemisní zdroje 
energie schopné v horizontu 
pěti až deseti  let nahrazovat 
uhlí v systémech dálkového 
vytápění (CZT) a vytvořit nové 
technologické odvětví geoener-

gií absorbující také odborníky z 
utlumovaného důlního a energe-
tického sektoru.

„Míra připravenosti je vysoká 
a umožňuje zahájení realizace 
projektu již v příštím roce,“ pou-
kázal na stav prací koordinátor 
projektu Antonín Tym.

Zajištěna jsou potřebná platná 
povolení pro vrtné práce, jež by 
mohly být zahájeny jako první již 
za tři roky. Zbývající část povolení 
(územní rozhodnutí/stavební 
povolení) pro realizaci fotovoltaiky 
na budovách kasáren, instala-
ce elektrolyzéru a vybudování 
podzemního kolektoru k budově 
RINGEN (současné vědecko-vý-

zkumné centrum v zadní části 
kasáren), jež jsou plánovány v 
r. 2025 a dále, zajištěna má být 
během následujících dvou let. 
Stavební aktivity budou probíhat 
na pozemcích v areálu kasáren 
ve vlastnictví konsorcia RINGEN a 
města Litoměřice. Jsou v souladu 
s platným územním plánem. 
Veřejnosti bude projekt předsta-
ven na veřejné prezentaci, jakmile 
to umožní pandemické podmínky, 
což by mohlo být ve druhé polovi-
ně letošního roku.

Předpokladem pro realizaci 
projektu je získání finanční pod-
pory z evropských fondů.

Eva Břeňová 

Cílem je nahradit 
fosilní paliva
Město chystá další kroky k naplnění svého 
ambiciózního klimaticko-energetického 
plánu, který počítá s postupným na-
hrazováním fosilních paliv obnovitelnými  
a ekologicky čistými zdroji energie. 

Cílem je zajistit lidem do budoucna do-
dávky tepla a elektrické energie za stabilní 
a pro ně příznivé ceny, a to při maximálním 
využití obnovitelných zdrojů energie. Zužit-
kovat přitom chce poznatky získané v rámci 
dlouholeté přípravy geotermálního projektu, 
který Litoměřice postavil v rámci ČR do role 
lídra této oblasti. 

„Realizovány mají být de facto dva na sobě 
nezávislé projekty, které však dohromady před-
stavují komplexní a na sebe navazující aktivity,“ 
informoval místostarosta Karel Krejza. Nosi-
telem prvního projektu SYNERGYS (Systémy 
pro energetickou synergii) je Česká geologická 
služba (ČGS) a konsorcium partnerů, mezi 
nimiž nechybí ani město Litoměřice. Druhý 
projekt, týkající se stavby solární elektrárny 

(Geosolar), hodlá realizovat město, a to v po-
čáteční fázi na střechách objektů vlastněných 
městem, později také ve spolupráci s vlastníky 
bytových jednotek na střechách domů. Spolu-

pracovat na projektu bude jako strategický 
partner i místní výtopna Energie Holding, jejíž 
mateřská firma MVV Energie CZ má s podobný-
mi projekty mezinárodní zkušenosti.      /eva/

VÝZKUMNÁ INFrAStrUKtUrA rINgEN 

Geotermální projekt přinesl klíčové údaje 
Výše uvedené snahy by nebyly možné 
bez dlouholetého úsilí města, které již  
v roce 2006-2007 zrealizovalo dosud 
nejhlubší geotermální ověřovací vrt do 
2,1 km. Byly získány klíčové údaje o 
geologické struktuře, teplotních podmín-
kách a dalších geofyzikálních paramet-
rech, dále zajištěna potřebná povolení a 
vzniklo státem chráněné ložiskové území 
pro jímání zemské energie.

To zaujalo vědce, kteří v roce 2014 založili 
unikátní výzkumnou infrastrukturu RINGEN, 
jejíž zázemí vzniklo v letech 2016-2020 v Jiří-
kových kasárnách. Postupně jsou prováděny 
další výzkumy a testy na současném vrtu, 
byla dobudována seismická monitorovací 

síť s nejhlouběji umístěným vrtným seismo-
metrem ve střední Evropě, která bude hlídat 
bezpečnost všech vrtných prací. Vědci podali 
ve spolupráci s prestižními zahraničními pra-
covišti několik projektů, o jejichž úspěchu by 
mělo být rozhodnuto ještě v tomto roce. 

„Jsme si vědomi, že to trvá dlouho a 
obyvatelé města už možná ztrácejí naději, 
že z těchto projektů budou mít užitek,“ po-

ukazuje na zdlouhavé úsilí ředitel RINGENu 
profesor Tomáš Fischer z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. „My sami jsme 
zklamaní z toho, jak těžké je získat  
na tyto inovativní projekty podporu, při-
čemž ze všech stran slyšíme o podpoře 
vědy a výzkumu a nutnosti rozvíjet čisté 
technologie pro přechod ke klimaticky neut-
rální ekonomice. Jsme však velmi blízko.  
Z  hlediska kvality projektů a jejich zaměření 
i potřebného zázemí lze těžko udělat více, 
věnovali jsme tomu přes sedm let usilovné 
práce. Nyní záleží na rozhodnutí těch, kdo  
o poskytování grantů rozhodují a určují, kam 
bude podpora směřována,“ dodává profesor 
Fischer. Antonín Tym,

koordinátor geotermálního projektu 

Zastupitel tomáš Sarnovský (vlevo) společně s místostarostou Karlem Krejzou ve skladové hale  
vědecko-výzkumného centra rINgEN v zadní části Jiříkových kasáren. Na snímku si prohlížejí 
vzorky hornin pocházející z cca 400 metrů hlubokých monitorovacích vrtů.    Foto: Eva břeňová  

Objekt vědecko-výzkumného centra rINgEN se
nachází v zadní části kasáren. Foto: Eva břeňová  
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gEOSOLAr

Fotovoltaická elektrárna by měla
zajistit stabilní ceny občanům
Nositelem druhého projektu je město 
Litoměřice, které již podalo žádost o finan-
cování do Modernizačního fondu za celkem 
44,5 milionu korun. Může získat až 80% 
podporu. Cílem je do roku 2025 vybudovat 
nový obnovitelný zdroj elektrické energie 
(OZE) o výkonu necelé 1 MW a systémem 
akumulace.

V první fázi vznikne na vytipovaných stře-
chách městských objektů několik menších 
fotovoltaických zdrojů (FVE), jež budou sloužit 
k pilotnímu ověření a získání potřebné praxe 
s celým procesem. Díky nim budou rovněž 
shromážděna první provozní data, která po-
slouží k dalšímu rozšíření instalací. Ve druhé 
fázi by se do projektu mohli dle zájmu připojit 
i vlastníci bytových domů, firmy a další 
subjekty, na jejichž objektech by byla možná  
instalace FVE. Smyslem je maximalizovat 
dodávku elektřiny místním odběratelům a eli-
minovat případné přebytky. Pokud vzniknou, 
lze je akumulovat či využít jinde. Teprve 
nejzazším řešením je dodávka zpět do sítě. 

Projekt představuje jen první etapu. Cílem 
je zvýšit podíl OZE na úroveň, pro kterou 
budou mít Litoměřice vhodnou plochu 
a dostatečný odbyt. To bude vyžadovat 
mnohem komplexnější přístup a spolupráci 
napříč partnery a projekty. První odhady jsou 
až 10 MW instalovaného výkonu, což by 
pokrývalo významnou část spotřeby elektři-
ny města. Problém obnovitelných zdrojů je 
však jejich nestálá dodávka, kterou bude 
město řešit ve spolupráci s projektem České 
geologické služby. Jakmile budou ověřeny 
možnosti ukládání energie do zemních vrtů, 
může být část elektřiny, jež např. v létě nebu-
de plně využita, ukládána ve formě tepla do 
podzemních zásobníků. Teplo pak přes tepelná 
čerpadla bude využito v systému dálkového 

vytápění místní výtopny. Odtud pochází také 
název „Geosolar“, přičemž zdrojem energie 
mohou být i solárně-termické panely ohřívající 
pouze vodu. Dalším tzv. systémovým integrá-
torem, tj. technologií, která umí vyvažovat 
výrobu a spotřebu energie, je stále více se 
prosazující zelený vodík (pozn.: jako zelený 
se označuje vodík vyráběný z obnovitelných 
zdrojů energie). Pro jeho výrobu se používá 
elektrolyzér napájený přebytečnou energií 
ze solárních panelů. Při výrobě vzniká hodně 
tepla, které bude opět využito a uloženo do 
geovrtů na pozdější využití v CZT. Zároveň se 
ušetří elektřina za chlazení elektrolyzéru, což 
znamená zvýšení jeho účinnosti. 

Centrální výtopna pokrývá zhruba  
70 % spotřeby tepla ve městě, ale stále ještě 
topí hnědým uhlím, ačkoliv již signalizovala 
postupný přechod na kombinované spalování 
biomasy a využití dalších ekologických zdrojů. 

Pokud se Geosolar podaří zrealizovat  
ve větším rozsahu, bude díky jeho systémové 
integraci významná část energie pro vytápění 
litoměřických domácností nebo škol získává-
na právě z tohoto obnovitelného zdroje. 

„Jedná se o systémové a integrované 
pojetí energetiky. Energie je jen jedna. Někdy 
je jí přebytek, jindy nedostatek, zároveň je 
někde potřeba ve formě chladu, přičemž 
vzniká teplo, které by mohlo být využito 
jinde. V prvních stovkách metrů pod nohama 
navíc máme stabilní teplotu kolem 12-15 °C, 
což můžeme využít pro přirozené chlazení, 
jež podle predikcí spotřebuje v r. 2050 více 
energie, než vytápění,“ vysvětluje zastupi-
tel Tomáš Sarnovský, který na přípravách 
projektu Geosolar spolupracuje a považuje 
ho za strategický. „Zelený vodík musíme 
chápat jako nositele energie, který má široké 
využití. Lze z něj získat syntetický metan (tzv. 
„power to gas“ systém), využít v chemickém 
průmyslu, nejčastěji by však měl být použit 
do palivových článků vodíkových vozidel nebo 
jako záložní zdroj elektřiny, např. na období, 
kdy je energie ze slunce nedostatek,“ zmiňuje 
další výhody zastupitel Sarnovský.

Eva Břeňová 

klimaticko - energetický

ENErgIE HOLDINg

Dodavatel tepla nahrazuje uhlí biomasou
Firma Energie Holding a.s., která 
je v Litoměřicích výhradním 
dodavatelem tepla, hodlá do 
konce r. 2021 omezit spalování 
hnědého uhlí a nahradit ho bio-
masou v podobě dřevní štěpky. 

„Pokud záměr povolí inspekce, 
mohl by se ještě letos podíl bi-
omasy pro výrobu tepla přiblížit 
stu procentům. Jeden kotel na 
uhlí bychom dále využívali jako 
záložní a v případě chladného 
období,“ sdělil místopředseda 
představenstva společnosti 
Libor Hrnčiřík.

 „Těší mě, že se nám daří 
nacházet společnou cestu ke 

zlepšení ovzduší ve městě,“ 
uvedl vedoucího odboru životního 
prostředí MěÚ Pavel Gryndler.

Dřevní štěpku začala firma 
spalovat v roce 2019. V roce 
2020 činil poměr spalování 65 % 
uhlí a 35 % biomasy. Nyní jsou  
na toto palivo vyčleněny dva  
ze čtyř kotlů. „Oproti roku 2017 
se dnes do ovzduší dostává 10x 
méně síry v podobě oxidu siřiči-
tého,“ vyzdvihl pozitivní dopad  
na životní prostředí Libor Hrnčiřík.

Dobrou zprávou je i nedávná 
výstavba nové špičkové a záložní 
plynové kotelny s výměníkovou 
stanicí v ulici Havlíčkova (vedle 
restaurace V Limbu), která je 

součástí postupné modernizace 
tepelných zdrojů. Tato moderní 
nízkoemisní kotelna má společně 
s plánovaným geotermálním 
zdrojem energie a novým energe-
tickým mixem zdrojů do budouc-
na nahradit stávající uhelné kotle. 
V současnosti plynová kotelna 
slouží jako záloha a také pro vy-
krývání špiček v odběrech tepla, 
na které stávající „uhelná“ výtop-
na nedokáže dostatečně rychle 
reagovat. „Díky nové plynové 
kotelně nepřijdou lidé ve městě 
až na výjimky o teplou vodu ani  
v době pravidelné letní odstávky,“ 
upozornil Libor Hrnčiřík. 

Při zprovozňování plynové ko-

telny si někteří lidé z okolí na OŽP 
stěžovali na vyšší množství bílého 
kouře vycházejícího z komínové-
ho vyústění. Jednalo se o vodní 
páru, která se ve zvýšené míře  
do komínového tělesa dostávala 
při uvádění kotle do provozu,  
při jeho vysušování a seřizování.

Město rovněž řešilo stížnosti 
ohledně navážky paliva do areálu 
firmy. „Kamiony k nám jezdí pouze 
v pracovní dny, v průměru  
50 měsíčně. Dbáme, aby byly 
řádně zakryté. Navíc jsme areál 
oplotili, ploty chráníme plachta-
mi, zasadili cypřiše a čistíme 
areákomunikaci, aby se neprášilo,“ 
vyjmenoval Libor Hrnčiřík.

Město zadalo zpracování stu-
die s cílem zjistit, co by bylo pro 
něj v oblasti zásobování teplem 
nejlepší udělat do roku 2030, kdy 
končí spalování uhlí.              /tuc/
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Tomáš SARNOVSKÝ / ANO
„Podpora veřejnosti je  
pro GEOSOLAR zásadní“ 
 

Nepřipouštět si výhra-
dy, připomínky a skepsi 
v geosolárním projektu 
by byla nejen známka 
ignorance, ale jistý konec 
projektu. Vyskytly se 
výhrady územní, kde je 
hlavně obava o velikost 
zabraného prostoru  
a návrhy k dalšímu využití 
plochy, nebo nesoulad 

se stávajícím územním plánem. Dále tu 
jsou obavy technického rázu. Jde hlavně 
o otázky kolem přebytku či nedostatku 
výkonu, také existují námitky týkající 
se nevyzkoušené technologie. Objevily 
se obavy na bezpečnou seizmicitu či 
potvrzení tepelných podmínek v daných 
hloubkách. Logické jsou otázky ohledně fi-
nancování, zvláště kolik bude město platit 
z vlastních zdrojů nebo jak zohledníme již 
investované desítky milionů. V neposlední 
řadě je třeba vyřešit námitky organizační, 
hlavně partnerství s výtopnou, majetkové 
a právní vztahy v rámci komunitní výroby 
energie. Nemluvě o otázkách typu: jak 
budeme nabíjet ty svoje elektromobily  
na sídlištích, co když dotaci nedostane-
me, co recyklace panelů, co s nefunkčními 
bateriemi... Určitě přijdete sami na mnoho 
dalších výhrad a otázek, což je naprosto 
v pořádku.

Všichni potřebujeme teplo a energii. 
Většině z nás záleží na tom, aby se zlepši-
lo ovzduší a začalo se s řešením klima-
tických změn. Jsme přesvědčeni, že téměř 
každé město v tzv. těžbou postižených 
regionech bude usilovat o prostředky  
z fondů určených primárně na energe-
tickou transformaci. 

Naší konkurenční výhodou je dvacet let 
výzkumu získávání geologického tepla, 
účast ve vědecko-výzkumné infrastruk-
tuře sdružení RINGEN, výhodná lokalita, 
slibně se rozvíjející jednání s výtopnou, 
agilní politici lobující ve prospěch města 
na ministerstvu, kraji, v parlamentu, ale  
i europarlamentu. Také stav a připra-
venost projektu je na velmi vysoké úrovni.

Co však nejvíce potřebujeme, je podpora 
veřejnosti. Proto připravujeme vizualizace 
a videa s vysvětlením principů fungování. 
Komunikujeme s výtopnou. Vysvětlíme 
principy financování z fondů spravedlivé 
transformace. Chceme vás seznámit s fi-
lozofií komunitní energetiky, kde se každý 
občan stane podílníkem na zisku z výroby 
energie a tepla. Rádi zodpovíme vše,  
co vás zajímá.

Mgr. Karel KREJZA / ODS
„Výstaviště by město mělo  
provozovat vlastními silami“

Stojíme před otázkou: 
jak rozvíjet výstaviště 
Zahrada Čech tak, aby 
nadále zůstalo pomy-
slným rodinným stříbrem 
města Litoměřice, ale 
zároveň jsme mu zajistili 
další rozvoj a pozornost 
návštěvníků? Po ko-
ronavirové krizi, která 

významně změnila chování celé naší 
společnosti, přičemž tyto změny s sebou 
ponesou další důsledky a konsekvence, 
se obdobně zamýšlejí i vlastníci dalších 
výstavišť v České republice. Je to logické 
a změny jsou nevyhnutelné. 

Co víme jistě a chceme prosazovat? 
Výstaviště nadále musí zůstat ve stopro-
centním vlastnictví města Litoměřice! 
Nadále chceme zachovat dvě nejvýznam-
nější výstavy v roce, a to jarní Tržnici  
a podzimní Zahradu Čech. Zároveň s tím 
se zde mohou konat další návštěvníky 
oblíbené akce jako Gastro food fest, 
ale například i koncerty a jiné kulturní 
akce pod širým nebem, kde daleko lépe 
zvládnete hygienická opatření související 
s pandemií.  Zároveň hledáme nápady, 
jak využít pavilony po celý rok. Například 
chceme cílit nabídku některého z nich 
směrem k rodinám s dětmi a nabídnout 
jim zde zábavnou a edukativní formou 
vyžití, které v Litoměřicích v chladných 
měsících rodinám chybí. 

Navrhujeme proto začlenění výstaviště 
pod Městská kulturní zařízení. Tedy pod 
příspěvkovou organizaci města, pod níž 
by fungovalo obdobně jako kino nebo 
divadlo. V tuto chvíli probíhá právní  
a ekonomická analýza a návrh dalšího 
postupu. Cílem je, aby se město Litomě-
řice prostřednictvím MKZ stalo jediným 
provozovatelem celého výstaviště. 

O tomto záměru již bylo informováno jak 
zastupitelstvo, tak soukromý vlastník, 
který s myšlenkou souhlasí. Všechny 
konkrétní smlouvy a postupy by měly být 
schváleny na červnovém zastupitelstvu 
22. června. 

PhDr. Lenka SIMERSKÁ / 
Strana zelených 
„Proč je více než dobré 
bavit se s opozicí“

Koalice, opozice, rada, 
zastupitelstvo, úřad, 
radnice, čert, aby se  
v tom vyznal. To je běžný 
pohled blíže neinfor-
movaného občana, který 
si hledí svého života  
a místní politiku nepro-
žívá. A já to naprosto 
chápu. 

Od svého zvolení do zastupitelstva města 
jsem dostala už párkrát otázku: „Tak ty 
teď děláš na městě (myšleno na měst-
ském úřadě)?“ Nedělám, mám stále svoje 
zaměstnání. Na úřad chodím jako každý 
občan, když potřebuji něco vyřídit. Naše 
strana totiž není ve „vládě města“. Nemá 
své zástupce v radě města, takže ani 
nemá žádné kanceláře v budově úřadu.

A taky o ničem reálně nerozhoduje-
me. Jsme členy zastupitelstva, kde se 
můžeme 5krát do roka vyjádřit pomocí 
hlasování a říct názor v diskusi. Materi-
ály k jednání dostaneme pouhých 7 dní 
předem. Můžeme sledovat rozhodnutí 
Rady města a z toho odvozovat, jaké věci 
se asi budou projednávat a snažit se zjiš-
ťovat si k nim informace vlastní cestou. 
Některé údaje se k nám ani žádnou  
z oficiálních cest nedostanou a musíme 
si o ně oficiálně napsat podle Zákona  

o svobodném přístupu k informacím, tzv. 
stošestka. Na odpověď je lhůta 30 dnů. 
K tomu si představte plný úvazek v práci, 
demokratické procesy ve Straně zelených, 
práci v orgánech města jako jsou komise 
a výbory. No prostě byla bych hodně ráda, 
když si to bude plést co nejméně lidí, 
protože opozice nemá lehký život. I tak 
ale pracujeme na maximum.

Co tedy myslím tím, že je dobré bavit 
se s opozicí? Důvodů je hned několik. 
Tak třeba rozložení sil se může změnit. 
A je dobré, aby dlouhodobé projekty 
byly nastaveny ve shodě. Každý projekt 
stojí velké přípravy a práci lidí a přesahy 
přes konec volebního období jsou běžné. 
Například dotační tituly se neřídí volebním 
kalendářem. V tuhle chvíli se třeba při-
pravují nové sedmileté operační programy 
Evropské unie. Realizovány budou ale až 
pod novou vládou. Je plýtvání, když nově 
zvolení musí věci smést ze stolu, protože 
s nimi vůbec nesouhlasili. Základní vy-
jednaná shoda je také funkční pro hledání 
nejlepších řešení. 

Lukas WÜNSCH / Severočeši
„Okna kultury dokořán“

Ve všem platí, že všech-
no má svůj čas. Již 
jeden a půl volebního 
období se Severočeši 
snaží, aby malá kultura 
dostala v Litoměřicích 
více životního prostoru. 
Aby se tzv. velká kultura, 
kterou provozuje město 
prostřednictvím Měst-
ských kulturních zařízení, 

stala nikoliv válcem kultury malé, ale jejím 
partnerem – řekněme větší sestrou. Tou 
sestrou, která je starší, větší a ráda svým 
menším sestřičkám pomůže.

Toto snažení postupem času začíná přiná-
šet své plody. Mám i proto velkou radost, 
jak funguje kulturní komise města. I díky 
ní se poslední dobou daří vnášet  
do kulturního dění ve městě mnoho 
dobrého. Já osobně jsem této komisi, 
kde nás zastupuje PhDr. Olga Kubelková, 
velice vděčný za pomoc při posouvání 
například Vánočních trhů, kde jsme našli 
stejnou řeč a společně s většinou zastu-
pitelů a pořadatelem Zahradou Čech jsme 
nastavili několikaletý plán, aby každý rok 
byly trhy o kus lepší.

Vrátím se však k té malé kultuře, o které 
jsem začal. Jako dočasně jmenovaný 
ředitel Městských kulturních zařízení 
(MKZ) jsem ve spolupráci s našim týmem 
rozboural některé staré bariéry a začali 
jsme stavět nové mosty mezi MKZ a onou 
„malou“ kulturou. Však také jedna z mých 
zásadních otázek jako člena výběrové 
komise na nového ředitele MKZ byla: jak si 
představujete spolupráci s malou a ama-
térskou kulturou v Litoměřicích?

Jsem proto velice rád, že současná ředi-
telka MKZ si vytkla za jednu ze svých pri-
orit právě podporu a spolupráci s menšími 
soubory. I proto byly osloveny všechny 
kulturní spolky, aby se vytvořila rodina 
všech, kteří ve městě mají stejný kulturní 
cíl. Z takové spolupráce pak budou těžit 
úplně všichni.

Okna litoměřické kultury budou nyní všem 
dokořán.
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Čistý textil a obuv můžete darovat potřebným prostřednictvím něko-
lika nádob rozmístěných po městě. Foto: archiv města

SběrNÝ DVŮr 

Otevírací doba prodloužena
Otevírací doba sběrného dvo-
ra v Nerudově ulici je  
od 1. června sjednocena  
a prodloužena. Město tak 
vychází vstříc občanům. 

V létě bude v provozu každý 
všední den od 6.30  
do 18 hodin (sobota zůstává 
od 8 – 14.30 hodin). V zimě 
pak od 7 do 16 hodin. V neděli  
a o svátcích zůstane uzavřen.  

„K úpravě došlo 1. června. 
Dříve byly otevírací hodiny  
ve všední dny rozdílné,“ vy-
světlila Kristýna Slabochová, 
referentka odboru životního 
prostředí MěÚ. Nově bude mít 
sběrný dvůr i pevně danou 
polední pauzu od 11 do 12 
hodin. 

Lidé s trvalým pobytem  
na území města mohou ode-
vzdávat odpad zdarma. Platí 

pouze za stavební suť (50 kg 
zdarma, každý další kilogram 
za jednu korunu).

S ohledem na stále rostoucí 
množství komunálního odpadu 
je zřejmé, že brzy nebude 
kapacita sběrného dvora  
v Nerudově ulici dostačující. 
„Musíme proto přistoupit  
k vybudování druhého, a to  
v bývalém areálu Technických 
služeb Na Kocandě,“ infor-
moval místostarosta Karel 
Krejza. Stát by se tak mělo  
s největší pravděpodobností 
na konci roku. /tuc/

rEKOrD LItOMěŘIC 

Textil a obuv pro potřebné 
V roce 2020 vytvořili Litoměřičané rekord ve využití kontejnerů 
charitativně ekologického projektu KlokTex. Ten je zaměřen na sběr 
použitelného textilu a obuvi a podporu charitativních organizací. 
Celkem občané vloni odevzdali k dalšímu využití přes 114 tun věcí 
(2019 – 86 tun, 2018 – 76 tun).

„Textil je důležitý odevzdat čistý a suchý zabalený v obalu pro za-
chování čistoty. Svoz se realizuje na základě inteligentního systému, 
kdy je v každém kontejneru umístěno čidlo, pomocí něhož je online 
zaznamenaná naplněnost. Díky tomu se svozy optimalizují,“ vysvětlila 
Kristýna Slabochová, referentka odboru životního prostředí MěÚ.

Darovaný textil je následně tříděn na použitelný a nepoužitelný. 
Použitelné oblečení je předáváno do charitativních organizacích po 
celé ČR. Oblečení a obuv, které nenajdou uplatnění v ČR, putují do 
zemí třetího světa. „Vhazovat je možné i děravý textil, který však 
musí být čistý a suchý. Zpracováván je pro průmyslové využití zejmé-
na pro výrobu čistících hadrů,“ upřesnila Kristýna Slabochová.

Projekt KlokTex podporuje především FOD Klokánek. Z každého pou-
žitelného kilogramu odevzdaného materiálu do kontejneru označeným 
logem Klokánek putuje jedna koruna na účet FOD. Podporuje i organiza-
ce SOS dětské vesničky, Charitu, Český červený kříž a Naději. 

Místa s kontejnery na textil v Litoměřicích naleznete v mapo-
vé aplikaci na stránkách města www.litomerice.cz. Jsou v ulicích 

A. Muchy, Družstevní, Dukelská (křižovatka s Bojskou), Havlíč-
kova (křižovatka s Nezvalovou), M. Majerové (u Penny marketu), 
Nerudova (křižovatka se Sokolovskou), Seifertova, Sovova (u kina 
Máj), Stránského (u Luny), Třebízského, U Stadionu (u ZŠ), na 
Vojtěšském náměstí a ve sběrném dvoru v Nerudově ulici. /tuc/

jiráskovy sady 
Závlahový systém
je třeba opravit

V Jiráskových sadech se bude 
pracovat. Odborná firma tam 
provede vyčištění vrtu,  
u nějž shořelo čerpadlo. „Při jeho 
vytažení jsme zjistili poškození 
hydroxidem železitým. V násle-
dujících dnech proto proběhne 
čištění vrtu a oprava čerpadla,“  
informoval Pavel Gryndler, ve-
doucí odboru životního prostředí 
městského úřadu. /tuc/

NOVINKA

Pomohou pytlomaty zvýšit čistotu?
Vidíte ve městě nepořádek, máte chuť ho 
ihned uklidit, ale chybí vám vybavení?  
K ruce by vám v takovém případě mohly být 
pytlomaty. Město instalovalo první dva. Jde 
o novinku, která se již osvědčila v některých 
městech České republiky.

Jeden pytlomat najdete u cyklostezky 
u Labe ve směru na Žalhostice poblíž 
mostu Generála Chábery, druhý pak v ulici 
Opuková nad Pokraticemi, u rozcestí s ulicí 
Janáčkova (odbočka ke Kočce).

„Po kladných referencích z jiných měst 
a obcí jsme se rozhodli vyzkoušet pytlo-
maty také u nás. Zatím dva. Uvidíme, jak 
se osvědčí,“ sdělila Kristýna Slabochová, 
referentka odboru životního prostředí 
městského úřadu.

Pytlomaty mají různou podobu. 
Konkrétně v Litoměřicích se skládají  
ze tří palet, které tvoří uzavřený prostor, 
kde jsou pro dobrovolníky připraveny pytle 
a rukavice. Systém spočívá v tom, že lidé si 

na procházku mohou tyto věci vzít, sbírat 
nepořádek, a pytle poté zpět do pytlo-
matu odložit. Technické služby města je 
budou pravidelně svážet. Někteří lidé tuto 
možnost využili hned v první dny, kdy se  
v pytlomatu objevil první pytel s nasbíraný-
mi odpadky.

„Je to další krok k větší čistotě města  
a jeho okolí, přičemž počítáme se zapojením 
aktivních lidí, kterým není jedno, jak náš 
životní prostor vypadá. Věříme, že si pytlo-
maty své využití najdou. 

V tom případě bychom mohli v budoucnu 
instalovat i další,“ doplnil Pavel Gryndler, 
vedoucí odboru životního prostředí, jenž 
nápad implementoval do života města  
ve spolupráci s pracovníky Zdravého města 
Litoměřice. Náklady na umístění pytlomatů 
jsou pro město minimální. Využity byly pale-
ty ze skladů a barvy, které městu zbyly po 
realizaci odpadových her z předloňska. 

Radim Tuček
Jeden z pytlomatů je u cyklostezky u mostu.
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MOStNÁ HOrA

Uschlé stromy nelze pokácet
Kácení suchých stromů na Mostné hoře 
se znovu odkládá na neurčito. Již podruhé 
se proti záměru města odvolal spolek 
Ústecké šrouby. Nebezpečných dřevin 
přitom v lokalitě rapidně přibývá. Město 
proto vyzývá občany, aby zde byli opatrní.

Dle členů spolku neodpovídá navržená ná-
hradní výsadba způsobené ekologické újmě. 
V odvolání poukazují i na to, že ji navrhovali 
umístit v ulici Opuková, kde je v současné 
době na jedné straně přirozená louka  
a na druhé souvislý porost dřevin. „Právě  

z tohoto důvodu nepokládáme výsadbu  
v této lokalitě za vhodnou,“ oponuje návrhu 
Lenka Brožová, která má na odboru životní-
ho prostředí městského úřadu  
v gesci městskou zeleň. Druhou lokalitou, 
kde spolek navrhuje výsadbu, je prostor  
za nemocnicí. Zde však město vlastní 
pouze zemědělskou půdu, kterou pronajímá 
zemědělcům. Dalším bodem, kde nepanuje 
shoda, je povolení kácení pro torzo stromu 
označeného číslem 34.

„Spolek například chce, abychom již 
nyní začali s výsadbou. Není ovšem možné 

teď na místě vysadit třeba deset malých 
nových stromků, protože nám na ně prostě 
spadne jeden velký. Musíme se k obnově 
zeleně chovat s péčí řádného hospodáře. 
Nejdříve je rozhodně potřeba pokácet 
uschlé stromy. Následnou výsadbu máme 
zodpovědně naplánovanou a zkonzul-
tovanou s Chráněnou krajinnou oblastí 
České středohoří (CHKO). Není proto 
důvod se bát, že bychom tak neučinili,“ ne-
rozumí vedoucí odboru životního prostředí 
(OŽP) Pavel Gryndler postoji členů spolku. 
Město již zadalo zpracování návrhu ná-
sledného ozelenění pro celou lokalitu.

OŽP ujišťuje zaregistrované zájemce  
o dřevo z Mostné hory, že o něj nepřijdou. 
„Pořadníky platí. Nevíme však, kdy bude-
me moci žádosti odbavit,“ doplnila Lenka 
Brožová. /tuc/

Nejen v Mezibraní (na snímku), ale i na dalších místech v Litoměřicích, 
včetně kruhového objezdu Na Kocandě, byly vysazeny okrasné rostliny. 

Foto: radim tuček  

SÍDLIŠtě StŘED 

Rozhodnou
sami občané 
Dvě varianty nové podoby vnit-
robloku na sídlišti Střed (poblíž 
Severky) budou předloženy 
tamním obyvatelům. Ti posléze  
v elektronické anketě zvolí 
variantu klidovou, nebo variantu 
zahrnující instalaci herních prvků.

První schůzka vedení města  
s obyvateli lokality proběhla pří-
mo na místě před dvěma lety  
na žádost občanů. „Té se zú-
častnilo asi osm desítek lidí, kteří 
vyjádřili nespokojenost  
s kvalitou života. Vadil jim zejmé-
na neutěšený a léta neudržovaný 
stav starého hřiště, zarostlé 
stromy a keře. To pak lákalo sku-
piny mladistvých, kteří se na hři-
šti scházeli, odhazovali odpadky 
na zem a pravidelně rušili noční 
klid,“ vysvětlil Lukas Wünsch, 
místostarosta Litoměřic. Město 
následně vyhovělo přání obyva-
tel, místo vyčistilo  
a zrekultivovalo. Nechalo prořezat 
zeleň, odstranilo náletové dřeviny 
a hlavně zbavilo lokalitu starého 
nevzhledného plotu u hřiště. 

Vloni na podzim pak proběhlo 
druhé setkání s občany. Na něm 
zhruba dvě desítky obyvatel po-
chválily částečnou rekultivaci,  
a zazněl požadavek na znovu-
obnovení dětského hřiště.  
„Na prvním setkání ovšem drtivá 
většina občanů preferovala kli-
dovou variantu ve formě travnaté 
plochy s několika lavičkami bez 
herních prvků k posezení v trávě 
apod.,“ sdělil Lukas Wünsch.

Městský architekt nyní 
pracuje na dvou variantách - 
klidové a herní. Lidé si následně 
v elektronické anketě sami 
vyberou, která bude podle nich 
lokalitě více slušet a zlepší zdejší 
podmínky pro život. Lepší před-
stavu si udělají díky návrhům, 
které od města obdrží. /tuc/ 

OKOLÍ bAŠtY 

Mezibraní krásně
rozkvetlo
Čekání se vyplatilo. Revita-
lizovaná lokalita Mezibraní (poblíž 
historické Bašty) poprvé roz-
kvetla do krásy. Na místě, které 
je pomyslnou vstupní branou 
do historické části města, nyní 
mohou nejen návštěvníci našeho 
města obdivovat záhony, na kte-
rých postupně vykvetly krokusy, 
tulipány, modřence a okrasné 
česneky.

„Letos na podzim ještě 
budou vysazeny trvalky, a to 
levandule a astry,“ sdělila Lenka 
Brožová z odboru životního 
prostředí MěÚ. V minulých 
dnech již na místě proběhla 
první seč včetně odplevelení 
trávníků i záhonů.

 Revitalizace prostoru stála 
6,4 milionu korun a hradilo ji 
město. /tuc/

DŮSLEDKY PANDEMIE 

Město odpustí poplatky
za předzahrádky
 Radnice pokračuje v pomoci 
místním podnikatelům. Poté, 
co loni do podpory podnikate-
lů provozujících živnost v ne-
bytových prostorách vlastně-
ných městem investovalo více 
než dva miliony korun, přišlo s 
novou formou podpory. Jedná 
se o odpuštění poplatku za 
zábor veřejného prostranství 
prostřednictvím předzahrádek 
umístěných před provozovna-
mi. 

„Pomoc od města je vítaným 
krokem určitě nejen pro mě, 
ale i pro ostatní provozovatele 
gastropodniků. V této ne-

lehké době je každá podpora 
příjemná,“ konstatoval v této 
souvislosti majitel litoměřické 
restaurace Johannahoff Mi-
roslav Prokůpek. 

Zájmem města je zachování 
dostupnosti služeb občanům. 
Epidemií koronaviru uzavřené 
provozovny mohou rovněž 
žádat o odpuštění nájmu také 
v letošním roce, a to i zpětně.

Podnikatelé obdrželi loni 
na jaře od města jednorázový 
příspěvek ve výši deseti tisíc 
korun jako rychlou pomoc 
v době nouze. Další forma 
pomoci se týkala nejprve od-
puštění, a poté snížení nájem-

ného v nebytových prostorách 
vlastněných městem. Sto 
procent nájemného odpustili 
radní živnostníkům loni v 
březnu.

Od dubna, kdy odpouštěl 
nájemné až do výše 50 
procent i stát, poskytovalo 
město Litoměřice až do 
konce loňského roku slevu na 
nájemném ve výši 30 procent. 
Iniciativa „Pomoz a vyhraj“ 
vyhlášená na podporu prodeje 
zboží a služeb poskytovaných 
místními podnikateli v čase, 
kdy byly obchody a restaura-
ce otevřeny, byla v loňském 
roce další variantou podpory. 
Litoměřická radnice v něko-
lika kolech slosovala došlé 
účtenky, přičemž majitelům 
vylosovaných účtenek ná-
sledně proplatila dvojnásobek 
částky na dokladu v maximální 
výši výhry 5000 korun.

/ihe, eva/
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PrOJEKt E-FEKtA

Město testuje s partnery nové dobíjecí stanice
Město vybudovalo tři nové dobíjecí stanice 
pro elektromobily a elektrokola využívají-
cí solární energii, čímž i nadále rozšiřuje 
možnosti pro rozvoj elektromobility. Proza-
tím však nejsou určeny veřejnosti.

Stanice nacházející se u Základní školy  
U Stadionu, Základní školy Havlíčkova a Ma-
teřské školy Masarykova byly realizovány  
v rámci projektu „e-FEKTA“ financovaného  
z Programu na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko 2014-2020. Jejich celková 
hodnota je 6,2 milionu korun.

Před budovami je umístěno dobíjecí stání 
vždy pro dva elektromobily, je zde možné do-
bíjet i elektrokola. „To, jestli je v baterii dosta-
tečná kapacita na dobíjení, se uživatel dozví 
na dálku pomocí webové aplikace, bez níž není 
samotné dobíjení možné,“ uvedla Alice Vaverka 
Králiková, manažerka mobility SMART City Li-
toměřice. Webová aplikace dále ukazuje, zda 
je stanoviště obsazené, umožňuje vytvářet 
dočasné rezervace a spouští samotné dobí-
jení auta. Kromě toho dá uživateli vědět, kolik 
elektřiny již dobil a kolik zbývá do limitu.

Nově postavené stanice jsou v rámci právě 
zahájeného testovacího provozu určené pro do-
bíjení elektromobilů městského vozového parku 
a partnerů města, kteří s městem uzavřeli 

„Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje 
elektromobility“. Dobíjecí stanice nejsou pro-
zatím určené veřejnosti, ta využívá další čtyři 
rozmístěné po městě.

Důležitou součástí dobíjecích stanic jsou 
bateriové systémy akumulace energie (BSAE), 
které doplnily stávající fotovoltaické elektrárny 
(FVE) umístěné na dvou základních a jedné 
mateřské škole, jež dodávají elektřinu dobíjecím 
stanicím. Akumulace přispívá k vyšší efektivi-
tě celého systému. Slouží jako záloha proti 
výpadku elektrického proudu budovy, dále ke 
stabilizaci distribuční sítě během špičkových 
odběrů, k uchování obnovitelné energie v době 
jejích přebytků (léto/zima, den/noc, vítr/bez-
větří apod.). To vše zvyšuje podíl využití obnovi-
telné energie v místě, kde se vyrobí. Vybrané 
budovy jsou strategicky rozmístěné na úze-
mí města tak, že poskytnou základ pro další 
rozšíření sítě dobíjecích míst, která se plánuje  
na základě výsledků tohoto pilotního projektu.

Významným aspektem instalace bylo ově-
řit možnosti integrace solárních elektráren  
na budovách, akumulačních systémů a dobíje-
cích stanic, aby mohla do budoucna postupně 
vznikat širší síť dobíjecích bodů primárně 
využívající obnovitelné zdroje. Dobíječky zís-
kají potřebnou energii, další je využita přímo  
v budově a díky akumulaci je energie dostupná  
i v době, kdy zrovna nesvítí slunce či je vlivem 

klimatických podmínek produkce energie výraz-
ně snížena (typicky v zimním období). Další vý-
hodou je možnost dobíjet akumulaci i z veřejné 
sítě, a to především v době, kdy je energie 
přebytek a je levná. To bude v budoucnosti 
hrát významnou roli při využívání obnovitelných 
zdrojů energie v elektromobilitě.

„Jedním z důležitých přínosů těchto dobíje-
cích stanic je také snížení provozních nákladů 
a emisí vozového parku městského úřadu. Těší-
me se, co nám prozradí testování stanic v reál-
ném provozu,“ dodala Alice Vaverka Králiková.

Iveta Hejduková 

ELEKtrOMObILItA

Dobíjecích míst pro veřejnost přibývá
Elektromobilita dostává ze-
lenou. Zároveň s tím roste po-
čet míst, kde si můžete nechat 
nabít elektromobil. 

Dobíjecí stanice v prostoru 
parkoviště U Hvězdárny v Kraj-
ské ulici je jednou z možností, 
jež využívá k rychlému dobití 
elektromobilů veřejnost. Stani-
ce, kterou v roce 2018 nain-
stalovala Skupina ČEZ v rámci 
svého programu Elektromobilita, 
umožňuje většině elektromobilů 
dobít 80 % kapacity baterií  
za cca 20 až 30 minut.

Obyvatelé i návštěvníci 
Litoměřic si mohou dále dobít 
elektromobil u kavárny Káva  
s párou v ulici Dolní Rybářská,  
v areálu autosalonu Horejsek  
v Litoměřické kotlině nebo  
na čerpací stanici MOL v ulici 
Českolipská. Mapa dobíjecích 
stanic je k dispozici na webu 
https://fdrive.cz/mapa-nabijeci-
ch-stanic.

V Ústeckém kraji e-řidiči  
loni nejčastěji dobíjeli své vozy  
v Teplicích, dále právě v Litomě-
řicích či u dálnice D8 (odpočívka 
Siřejovice). Aktuálně skupina ČEZ 
provozuje největší síť veřejných 

dobíjecích stanic v ČR s více než 
280 stojany, z toho zhruba 220 
je rychlodobíjecích.

„V jejich případě, co se využití 
týče, je litoměřická stanice na 67. 

místě. Dá se tedy říct, že využití 
rychlodobíjecí stanice U Hvězdár-
ny nijak nevybočuje z celorepubli-
kového průměru, přičemž se řadí 
mezi ty vytíženější. Dle statistiky 

roku 2020 u ní e-řidiči „tankovali“ 
celkem 940x, což obnášelo cel-
kových 14 032,97 kWh. Nejvíce 
vytíženy byly měsíce leden (117x 
/ 1887,75 KWh) a říjen (101x / 
1186 KWh). Naopak nejméně byla 
dobíjecí stanice využita v květnu 
(59x / 1091,54 kWh). Pro ná-
zornost, celkový odběr 14 032,97 
kWh představuje cca 390 plně 
dobitých e-vozů střední třídy s 
kapacitou baterie 36 kWh,“ infor-
moval Ota Schnepp, regionální 
manažer komunikace a mluvčí 
Skupiny ČEZ pro severozápadní  
a střední Čechy. V Ústeckém kraji 
je dle jeho slov aktuálně v provo-
zu 25 veřejných dobíjecích stanic, 
z toho 17 rychlodobíjecích.

Další možností rozvoje elek-
tromobility je využití elektrické 
energie v městské hromadné 
dopravě. Na základě studie elek-
tromobility provedené v rámci 
projektu e-FEKTA však nejsou  
v současné době v Litoměřicích 
vhodné podmínky, a to zejména  
z důvodů finančních (náklady  
na pořízení autobusů a vybu-
dování dobíjecí infrastruktu-
ry) a technických (omezená 
dostupnost vhodných autobusů). 

Iveta Hejduková 

Město Litoměřice s cílem šetřit životní prostředí dlouhodobě podporuje 
elektromobilitu, a to zejména užíváním flotily služebních elektromobilů  
i elektrokol. Na snímku vedoucí správního odboru městského úřadu Jaro-
slav Lachman při dobíjení služebního vozidla na veřejné stanici.

Foto: Filip Klieštík

Nová dobíjecí stanice pro elektromobily a elek-
trokola u ZŠ U Stadionu.      Foto: radim tuček
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UPOZOrNěNÍ

Areál skateparku
byl dočasně uzavřen

Vstup do areálu skateparku 
pod Tyršovým mostem je 
zakázán. Jeho technický stav 
nevyhovuje současným poža-
davkům. „Město chystá renova-
ci, při níž přihlédne k názorům  
a požadavkům uživatelů ska-
teparku. Nová podoba by měla 
být veřejnosti představena na 
podzim,“ informoval místosta-
rosta Václav Červín. Do té doby 
prosíme sportující veřejnost, 
aby v zájmu vlastní bezpečnosti 
do areálu nevstupovala. /eva/

DObrÁ ZPrÁVA 

Autovraky mizí z Litoměřic
 Vraky mizí z ulic Litoměřic. Celkem 23 z 25 
evidovaných autovraků odstavených na zelených 
plochách či parkovištích ve městě se podařilo 
odboru životního prostředí odstranit od lis-
topadu do prosince loňského roku. Letos k nim 
přibylo dalších šest, v řešení je dvaadvacet.

Odtahy zajišťují Technické služby města spolu 
s odborem životního prostředí (OŽP), odborem 
územního rozvoje (OÚR) a městskou policií.  
V posledním případě jde zejména o automobily 
blokující čištění komunikací. Autovraky řeší odbory 
městského úřadu. OÚR konkrétně ty, které stojí na 
pozemních komunikacích (od roku 2017  
do současnosti celkem 14 odtahů), OŽP pak  
od listopadu loňského roku vraky stojící  
na parkovištích a zelených plochách dle zákona  
o odpadech a od nového roku dle zákona o výrob-
cích s ukončenou životností. Ten dává OŽP větší 
pravomoci například v případech, kdy automobil 
prokazatelně ohrožuje životní prostředí nebo zdraví 
lidí (třeba vytékající kapalinou apod.). Takový totiž 
může nechat odbor okamžitě odtáhnout.

„Na konci roku 2020 se podařilo odstranit  
na základě výzvy zaslané vlastníkům a komu-
nikace s nimi celkem 23 autovraků. Některé byly 
zcela zlikvidovány, některé si vzaly odborné firmy 
zajišťující ekologickou likvidaci, několik je v dalším 
šetření na odstavném parkovišti v kasárnách 
Jiřího z Poděbrad, některé se vlastníkům podařilo 
opravit a zprovoznit. Na jeden neodtažený vrak se 
pak vztahuje lhůta s prodloužením STK, která byla 
vyhlášena kvůli epidemiologické situaci,“ vysvětlila 

Miroslava Jirků z odboru životního prostředí MěÚ.  
S vlastníky se na postupu většinou dohodne. 

Odborné firmy pro ekologickou likvidaci vám 
automobil odtáhnou zdarma, některé nabízejí i něko-
likatisícovou kompenzaci. „Cena odtahu úplného 
torza se pak liší dle tabulek. Většinou se pohybuje  
v řádech stokorun,“ upřesnil Václav Blecha, 
investiční technik odboru územního rozvoje. V pří-
padě odtahu technickými službami na odstavné 
parkoviště třeba při čištění ulic je ale třeba uhradit 
1500 Kč. Pokud si vozidlo v den odtahu nevy-
zvednete a je následující den vráceno na místo, 
je částka dvojnásobná. Jako autovrak je bráno 
vozidlo bez registračních značek nebo s propadlou 
technickou kontrolou. Vraky je možno hlásit na tel. 
č. 416 916 271.  /tuc/, foto: archiv OŽP

OPrAVY SILNIC 

Po Werichově ulici přišla 
na řadu Smetanova 
První ze tří větších oprav 
komunikací plánovaných v roce 
2021 skončila. Werichova ulice 
září novotou. Na řadu přišla 
Smetanova.

Opraveny byly dešťové vpustě, 
chodníky, veřejné osvětlení a sil-
nice má nový asfaltový koberec. 
„V lokalitě navíc přibylo zhruba 
deset parkovacích míst,“ sdělil 
Václav Blecha, investiční technik 
odboru územního rozvoje MěÚ.

Nyní prochází opravou ulice 
Smetanova. Práce mají skončit 
11. června. Po prázdninách, 
v době od 6. září do 13. října, 
přijde na řadu ulice Heydukova. 
V rámci oprav vodovodů, kana-
lizací a plynovodů společnostmi 
SČVaK a RWE dostanou nový 
povrch komunikace také v uli-
cích Kollárova, Čelakovského  
a Michalovická. V těchto přípa-
dech však zatím nejsou známy 
přesné termíny prací. /tuc/

PětILEtÉ ÚSILÍ ZAVrŠENO ÚSPěCHEM 

Město postaví nové parkoviště 
Městu se podařilo odkoupit od Správy 
železnic pozemek v ulici Nerudova, poblíž 
železničního přejezdu (naproti školnímu 
hřišti Masarykovy ZŠ). V tuto chvíli už je 
vyčištěn a upraven. V plánu je postavit 
zde parkoviště, které by mělo sloužit 
zejména učitelům a studentům gymnázia 
a základní školy.

Pozemek o celkové rozloze 3937 m2 byl řadu 
let v zuboženém stavu. První schválený 
záměr nákupu město zveřejnilo již v roce 
2016. Po několikaletých urgencích se jej 
konečně podařilo odkoupit, a to za 1,9 milio-
nu korun. 

Jak přesně bude parkoviště vypadat, 
kolik parkovacích míst na něm bude, kolik 
bude mít zeleně, kdy se začne s výstavbou 

apod. není v tuto chvíli jasné, neboť kupní 
smlouva včetně geometrického plánu byla 
nyní teprve předána městskému architek-
tovi k vytvoření základního rozvrhovacího 
plánu. Samotný projekt poté zhotoví projek-
tová kancelář.

„Díky novému parkovišti se výrazně 
uleví přetížené Svojsíkově ulici. Ta by pak 
nově měla na jedné straně sloužit pouze 
pro vyložení a naložení dětí a na druhé  
pro učitele a také pro občany, kteří jezdí  
do centrální školní jídelny,“ vysvětlila Venu-
še Brunclíková, vedoucí odboru územního 
rozvoje MěÚ. /tuc/

SEDM DNÍ V tÝDNU

Dopravní hřiště
už je v provozu

Dopravní hřiště v Jiráskových 
sadech obnovilo provoz. Rodiče 
s malými cyklisty mohou dorazit 
od pondělí do pátku od 15  
do 18 hodin, v sobotu a neděli 
vždy od 10 do 12 hodin  
a odpoledne od 13 do 18 hodin. 
Poplatky za vstup i půjčovné se 
nemění. Vstupné pro dítě  
i s doprovodem činí 20 korun, 
půjčovné kola stejně tak. Půjčení 
přilby stojí desetikorunu. Drobné 
občerstvení je k dispozici. /ihe/

Opravy v ulici Werichova skončily o týden dříve oproti plánovanému har-
monogramu prací. Foto: radim tuček 
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rEgENErACE MěStSKÉ PAMÁtKOVÉ rEZErVACE 

Město získalo dva miliony na opravy památek 
Ministerstvo kultury (MK)  
v rámci Programu regenerace 
městské památkové rezervace 
2021 i letos finančně podpoří 
obnovu nemovitých kulturních 
památek v Litoměřicích.  
Pro letošní rok město získá 
dva miliony korun, z rozpočtu 
uvolní 350 tisíc korun.  
Na financování obnovy nemovi-
té kulturní památky se musí 
podílet také vlastník objektu.

Z prostředků schválených  
v rámci programu dojde  
k výměně střešní krytiny Kali-
cha, obnově střešní krytiny  
na části severní a jižní přístavby 
kostela Všech svatých, realiza-

ci třetí etapy opravy fasády 
budovy na Mírovém náměstí 
158/31 (nynější sídlo Moneta 
Money Bank) a v neposlední 
řadě i k opravě omítek a fasády 
na Mírovém náměstí 161/34 
(sídlo prodejny Rossmann).

Komise územního rozvoje 
a městských památek při 
hodnocení anketních dotazníků 
jednotlivých žadatelů o podporu 
vycházela z kvóty MK ČR pro rok 
2021. „Přihlížela také ke stavební-
mu stavu dotčených objektů  
a naléhavosti jejich obnovy. 
Zohledňováno bylo také to, jak 
vlastníci objektů udržují průběžně 
stavební stav kulturní památky z 
vlastních prostředků a k aktuální-

mu stavu připravenosti obnovy,“ 
informovala Andrea Křížová, 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ. 

Program regenerace měst-
ské památkové rezervace je 
nástrojem k obnově kulturních 
památek nacházejících se v nej-
cennějších částech historických 
měst, prohlášených za památ-
kové rezervace a památkové zóny. 
Finanční příspěvky z programu 
mohou být poskytovány pouze 
tehdy, má-li město zpracovaný 
vlastní program regenerace  
a pokud se zároveň finančně 
podílí společně s vlastníkem  
na obnově kulturní památky.

Iveta Hejduková

ČESKÉ StŘEDOHOŘÍ

Cyklobus zahájil
jedenáctou sezonu

Autobusová linka, která vozí  
o víkendech cyklisty i turisty  
na dvou trasách do vršků Středo-
hoří, zahájila jedenáctou sezonu. 
Spoj je určen především pro 
cyklisty, ale využít ho mohou  
i turisté bez kol.

Cyklobus každou sobotu  
a neděli absolvuje celkem tři tra-
sy. Dvakrát vyjede směr Velemín  
s konečnou zastávkou v Kletečné 
u pomníku Hanse Kudlicha  
a jednou směr Lovečkovice s 
konečnou zastávkou v Mukařově.

Směr Mukařov vyráží vždy v 
8:00 a v 10:00 z Roudnice n. L. a 
v Litoměřicích je o 30 minut poz-
ději – tedy v 8:30 a pak v 10:30. 
Do cíle dorazí v 9:10 hodin. 

Na druhou trasu směr Kle-
tečná vyráží z Roudnice n. L.  
ve 12 hodin, pokračuje do Litomě-
řic a Lovosic, kde je u nádraží  
ve 12:40, na Kletečné ve 13 h.

Z obou směrů se nabízí několik 
možností výletů. Jízdní řád a další 
bližší info k cyklobusu najdete 
na www.stredohori.cz/cyklobus. 
Kapacita je 19 kol a 19 míst  
k sezení. Doporučujeme rezerva-
ci předem na webu Destinační 
agentury České středohoří o.p.s., 
která provoz zajišťuje (rezervace.
ceskestredohori.info). /kub/

tUrIStICKÝ PrODUKt 

Okruh církevních
památek
Turistický produkt Okruh církevní 
památky Litoměřic nabídne  
v letní sezoně 2021 pět pamá-
tek. Kostely se pro návštěvníky 
otevřou 29. června v úterý  
a budou otevřeny vždy kromě 
pondělí až do poslední srpnové 
neděle. Okruh zůstane otevřen 
ještě v září, a to vždy od pátku 
do neděle první tři zářijové 
víkendy. 

Za jeden voucher tu mů-
žete navštívit hned několik 
památek. Dostanete se na 
věž katedrály sv. Štěpána na 
Dómském pahorku a současně 
si můžete samotnou katedrálu 
prohlédnout i uvnitř. Turistům 
je otevřen kostel Všech svatých 
na Mírovém náměstí, kostel 
sv. Jakuba i „červený kostel“ 
Zvěstování Panny Marie. V tom 
bude navíc během celého léta 
probíhat výstava Zjevení příro-
dy. Za každé tři vstupy získáte 
odměnu – kávu ve fairtradové 
kavárně Fér Kafe nebo pivo 
v Biskupském pivovaru u sv. 
Štěpána. Výběr je na vás.

Jednotlivé památky lze ale 
navštívit i samostatně a koupit 
si jednorázové vstupné. /kub/

VÝJIMEČNÝ OKAMžIK 

Jaký poklad ukrýval Kalich? 
„Přijde doba, kdy i ten Kalich budete trpěti.“ 
Nejen tuto větu obsahuje listina z roku 1818, 
která byla společně s groši a krejcary  
z 19. století a dalšími písemnostmi vyňata  
z makovice Kalichu jako poselství skrývané  
po staletí. 

„Písemnosti, které jsme nalezli, byly datované k 
roku 1878, což nám dobře koresponduje  
s opravou věžičky, respektive jejím podezděním,“ 
uvedl doktor Kamil Podroužek z katedry historie 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Listina  
z 22. října 1878 obsahuje ceník, kde je uvedena 
informace, kdo opravu prováděl, běžné ceny a 
je psaná kurentem. Další objevená listina z roku 
1818 je psaná česky, což historici považují za 
velmi zajímavé. Obsahuje například citaci: „Přijde 
doba, kdy i ten Kalich budete trpěti“. 

Nejstarší objevený zápis psaný německy je 
pravděpodobně již z 18. století. Kalich odhalil také 
dobové mince z roku 1878, a to groše a krejcary. 
Objevené listiny a mince byly předány Státnímu 
oblastnímu archivu v Litoměřicích. Zkoumají je od-
borníci, kteří je konzervují, naskenují a kopie bu-
dou pravděpodobně vystaveny v chystané expozici  
na půdě Kalicha. 

Starosta Ladislav Chlupáč následně umístil  
do makovice věže Kalich ve speciálně vyrobeném 
měděném tubusu poselství příštím generacím. Tu-
bus skrývá písemnosti a předměty dokumentující 
současnou dobu. V ručně psaném dopise budoucím 

generacím starosta uvádí, že jsme od našich předků 
převzali krásně postavené město s mnoha památ-
kami, o které se staráme i nadále a rozvíjíme ho. 
„Také zmiňuji, že si velmi vážíme toho, že neproží-
váme období válek. Bohužel však prožíváme kompli-
kované chvíle spojené s onemocněním COVID-19, 
jehož průběh a přijatá opatření mapujeme v jiné 
přiložené listině,“ uvedl starosta Chlupáč.

V tubusu je kromě dopisu starosty a zprávy  
o prožívání epidemie onemocnění COVID-19 i soupis 
stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí věže  
Kalich a odborníků, kteří se na ní podíleli, dále ori-
entační přehled cen základních potravin a služeb  
v centru města, aktuální seznam členů rady města  
a zastupitelstva. „Nechybí ani Radniční zpravodaj 
vydaný u příležitosti oslav 800 let od založení 
města, pamětní mince, současné platidlo (stoko-
runová bankovka a mince v hodnotě 50 korun), 
záložka do knihy s fotografiemi města a kapesní 
kalendář 2021,“ informovala Martina Vondráková, 
marketingová manažerka města. 

Text: Iveta Hejduková
Foto: Karel Pech  
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SENIOrSKÉ bYtY 

Přidělování má jasná pravidla
Seniorské bydlení je i díky příz-
nivé výši nájmu hojně využí-
vanou službou, kterou Litoměři-
ce svým nejstarším obyvatelům 
poskytují. Proces přidělování je 
několikastupňový a podílí se na 
něm kromě zaměstnanců úřadu 
také zástupci z řad odborníků a 
všech politických subjektů  
v zastupitelstvu.

Na počátku procesu si žadatel 
podá žádost o přidělení se-
niorského bytu, během tohoto 
setkání jsou mu podrobně vy-
světlena pravidla a postup. „Je 
potřeba splnit formální pod-
mínky, aby byl žadatel zařazen 
na seznam čekatelů. Kromě 
věku a trvalého bydliště v Lito-
měřicích či v okolních obcích v 
rámci bývalého litoměřického 
okresu je zapotřebí, aby žadatel 

nebyl vedený jako majitel či 
spolumajitel jiné nemovitosti,“ 
vysvětluje základní podmínky 
Renáta Jurková, vedoucí odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnic-
tví MěÚ. Seznam se tak oproti 
předchozím létům zúžil. 

Následně probíhá šetření, kte-
ré posuzuje jak sociální situaci 
zájemce, tak i individuální po-
třebu bydlení v seniorském 
bytě, která je jedním z hlavních 
kritérií. V případě uvolnění bytu 
jsou výsledky šetření předlože-
ny komisi zdravotní a sociální 
pracující jako poradní orgán rady 
města, které vypracuje stanovis-
ko pro její následné rozhodnutí. 
Odbor správy nemovitého 
majetku města provede opravu 
bytu a po schválení radními při-
praví nájemní smlouvu na dva 
roky a předá novému nájemní-

kovi k užívání. Před uplynutím 
platnosti smlouvy dojde opět k 
šetření, zda splnění podmínek 
užívání seniorského bytu trvá, 
a smlouva je pak prodloužena 
opět na další dvouleté období.  
Před uzavřením nájemní smlouvy 
hradí žadatel finanční dar ve výši 
35 tisíc korun, pár 55 tisíc korun. 
Tuto částku neplatí žadatel, kte-
rý vrací městský byt. „Pokud by 
se našel žadatel ze skromných 
poměrů, rada města uhrazení 
finančního daru promine,“ kon-
statoval předseda zdravotní a 
sociální komise a zároveň radní 
města Petr Kubec. Za dobu, kdy 
tuto službu město poskytuje, 
se nestalo, že by žadatelé pro-
testovali proti úhradě finančního 
daru.

Ačkoliv se částka může zdát 
vysoká, novému nájemci je pře-

dán zcela opravený byt. „Během 
trvání nájemní smlouvy jsou 
větší opravy hrazeny městem,“ 
sdělil vedoucí odboru správy 
nemovitého majetku města Vác-
lav Härting.

Město spravuje 84 tzv. 
seniorských bytů, které se 
nachází ve dvou bytových do-
mech v ul. Kosmonautů  
a jeden v ul. Švermova. Kromě 
seniorských bytů město nabízí 
také osm bytů v domě s pod-
porovanými pečovatelskými 
byty. V těch se finanční dar 
neplatí a je přidělován lidem 
v nepříznivé sociální situaci, 
jejichž snížená soběstačnost je 
způsobena věkem nad 70 let či 
zdravotním stavem, kdy je oso-
ba závislá na pomoci druhých. 
Smlouva je uzavírána na dobu 
neurčitou.

Podrobnosti a pravidla při-
dělování bytů pro seniory jsou 
uvedeny na webu města pod 
záložkou „Potřebuji si vyřídit“  
v sekci „Senioři“. Filip Klieštík

AZYLOVÝ DŮM V žELEtICÍCH

Město opraví ubytovnu, nabídne „prostupné bydlení“
Litoměřice patří v rámci kraje mezi města  
s nejrozvinutější sítí sociálních služeb. 
Ročně do této oblasti investují téměř  
20 milionů korun. Chybí zde však tzv. 
prostupné bydlení, což se má již brzy 
změnit. Malometrážní byty s nízkým 
nájmem by měly vzniknout transformací 
azylového domu v Želeticích na dům na-
bízející bydlení jednotlivcům a rodinám, jež 
se momentálně ocitli v tísni. 

Příkladem mohou být mladí opouštějící na 
prahu dospělosti dětský domov a nemají kam 
jít nebo rozvádějící se žena odcházející s dětmi 
z domova, případně lidé z azylového domu, 
kteří si vytvořili podmínky k samostatnému 
bydlení. „Město by jim chtělo nabídnout slušné 
bydlení s nižším nájemným, a pomoci postavit 
se na vlastní nohy do doby, než si budou moci 
dovolit komerční bydlení,“ uvedl místosta-
rosta Lukas Wünsch. Potřeba existence tzv. 
prostupného bydlení se v Litoměřicích projevu-

je již několik let a požadavek zazněl i v rámci 
komunitního plánování sociálních potřeb.  

Azylový dům v Želeticích vlastní město, ale 
nezisková organizace Naděje ho již řadu let 
provozuje jako ubytovnu pro sociálně slabé 
rodiny a ženy bez domova. „Nicméně ukazuje 
se, že například v roce 2019 prošly zařízením 
zhruba dvě stovky klientů.  
Z tohoto počtu jich jen 25 bylo z Litoměřic  
a 32 spadalo do správní působnosti Litoměřic 
jako obce s rozšířenou působností. Ostatní 
pocházeli z různých koutů republiky. Obdobná 
situace byla i v loňském roce,“ poukázala na 
zajímavý fakt vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Renáta Jurková.  
A nejde přitom pouze o bydlení, ale například  
i o zajištění školní docházky dětí. 

Město se v následujících letech chce více 
zaměřit na vlastní občany, případně obyvatele 
regionu. V ubytovně v Želeticích by ve dvou 
patrech mělo vzniknout 15 až 17 bytů tzv. 
prostupného charakteru. Přízemí by bylo bez-

bariérové s navazujícími sociálními službami. 
Chybět nemá ani sociální pracovník pomáhají-
cí lidem v nouzi překlenout problémy do doby, 
než si budou moci dovolit vlastní bydlení. 

O záměru informovalo město neziskovou 
organizaci Naděje již před rokem. Na jaře jí 
radní ukončili nájem s roční výpovědní lhůtou. 
Naději však město hodlá finančně podpo-
rovat i nadále, musí si však najít náhradní 
objekt. „Do konce prázdnin by nám ředitelka 
Naděje měla dát vědět, zda bude pokračovat 
v poskytování stávajících služeb, případně 
kde,“ uvedla vedoucí sociálního odboru. Město 
má o její služby zájem. Pokud by Naděje dále 
nemohla v této činnosti, byť menšího rozsahu, 
pokračovat, vyhlásí město výběrové řízení na 
poskytovatele. 

„Stejně tak se může Naděje přihlásit do vý-
běrového řízení na poskytovatele nového typu 
služby – již zmíněného prostupného bydlení, 
které vyhlásíme na podzim,“ dodal místosta-
rosta Wünsch. Eva Břeňová 

PrOJEKt DIAKONIE 

Chráněné bydlení šité na míru
Diakonie začíná budovat  
s podporou Integrovaného regi-
onálního operačního programu 
chráněné bydlení pro mentálně 
postižené.

Bývalou vrátnici v kasárnách 
v Kamýcké ulici získala Diako-
nie ČCE od města v r. 2018. 
Celková cena stavby je více než 
30 milionů, z toho více než 25 
získala Diakonie z IROP. Zbytek si 
organizace musí obstarat sama. 

Například při tradiční benefiční 
aukci s Chantal Poullain, která 
letos proběhne 4.11. v hradu. 
Chráněné bydlení má kapacitu  
12 obyvatel. Bude variabilní, ušité 
na míru podle potřeb klientů - 
komunitní byty s větší asistencí, 
bydlení pro páry a garsonky. První 
klienti se do bytů nastěhují  
na počátku r. 2023. Projekt 
můžete podpořit na webové 
stránce www.diakonieltm.cz  
v sekci „Podpořte nás“. /vp/

SENIOrSKÁ MINIObÁLKA  

Pomáhá zachraňovat
naše životy
Informace o zdravotním stavu 
mohou pomoci při záchraně 
života. Je proto důležité mít je u 
sebe například formou miniobálky 
v peněžence. Město spustilo 
již před třemi lety službu pro 
samostatně žijící seniory. Projekt 
„Seniorská obálka“ pomáhá čím 
dál více záchranářům v péči o 
seniory v nepříznivé situaci. Nyní 
vznikla i její miniaturní verze, tzv. 
„miniobálka do peněženky“. /ihe/

SOCIÁLNÍ VěCI 12



ŘEDItELKOU JMENOVÁNA MICHAELA MOKrÁ 

MKZ mají nové vedení
Více než dvacetiletá praxe v kultuře, zkušenosti 
s médii, produkčními agenturami i s výstavnic-
tvím, organizace akcí na Zahradě Čech, a nejen to 
charakterizuje Bc. Michaelu Mokrou, jež vyhrála 
výběrové řízení a stala se od 1. května ředitelkou 
Městských kulturních zařízení Litoměřice. 

„Prokázala nejlepší znalosti chodu MKZ a zároveň 
předložila nejpropracovanější vizi toho, kam by 
měla nejen tato příspěvková organizace dále 
směřovat,“ odůvodnil místostarosta Karel Krejza  
výsledek výběrového řízení. 

Jako ředitelka Zahrady Čech se již několik let 
podílela na kulturním životě města. „Spolupracuji 
s místními subjekty, které do této oblasti zapada-
jí. Takový přístup by mělo mít i komplexní pojetí 
fungování kultury v Litoměřicích,“ řekla Michaela 
Mokrá. Již v květnu iniciovala vznik pracovní skupiny 
„Kultura v Litoměřicích“, jejíž součástí jsou zástupci 
spolků, sdružení, neziskových organizací atd. Cílem 
je budoucí spolupráce MKZ s ostatními organizátory 
litoměřické kultury a tvorba společných projektů. 

Dále se chce nová ředitelka zaměřit na inovaci  
a propojenost jednotlivých středisek – kulturní-
ho centra, hradu, kina, divadla a do budoucna 
výstaviště Zahrada Čech – a docílit tak elegantní 
ucelenosti.

A jaké jsou vize Michaely Mokré? „Mým zá-
jmem je rozvíjet kulturu v Litoměřicích. Dělá-
me maximum pro to, aby se podzimní výstava 
Zahrady Čech nesla již pod hlavičkou MKZ. Velká 
pozornost bude věnována Divadlu K. H. Máchy  
a jeho 200letým oslavám. A také je potřeba vrátit 
hradu jeho turistickou důležitost a směřovat 

všechny kroky k tomu, aby tato litoměřická domi-
nanta získala zpět svůj věhlas.“ V plánu je Bene-
fiční vánoční ples u příležitosti 30 let otevření 
Domu kultury. Slavnostního zahájení provozu se 
totiž dočkal přesně 14. prosince 1991. 

Michaela Mokrá je třetí silnou ženou v pořa-
dí, která se postaví do čela této příspěvkové 
organizace města. Vystřídala Veroniku Rybovou 
a Věru Kmoníčkovou. Jejími předchůdci byli dále 
Rudolf Wlodárek, Jakub Honzátko, Jiří Zelenka  
a Věra Hromádková. /kek, eva/

Nový směr litoměřické kultuře chce dát Michaela 
Mokrá. Foto: Eva břeňová

ČERVEN

Léto přeje módě, a proto si  
v galerii knihovny můžete  
do konce prázdnin prohlížet práce 
studentů Ateliéru Oděvní a textilní 
design, FUD, UJEP pod souborným 
názvem WANNABE a také výstavu 
TAGS textilní výtvarnice Heleny 
Hoškové. Virtuální galerie OLGA 
vše doplňuje dalšími texty, foto-
grafiemi a videoprojekcemi.

st 9. 6. | 16 h
Stravování podle ročních obdo-
bí / léto – Veronika Hájková
Chceme-li si užít dynamiky léta, 
musíme věnovat pozornost 
orgánům, které jsou v tomto 
období oslabené a opečovávat 
je. Pojďme společně najít 
vhodně zvolenou stravou cestu 
ke zdraví a rovnováze. Fér Kafe, 
vstupné 50 Kč.

pá 18. 6.
Muzejní noc 
18 h Otevřený vstup do všech 
výstavních prostor. Příležitost 
osobně se setkat s autory a or-
ganizátory výstavy. Představení 
on-line galerie OLGA.
21 h Get rid of it! Performance 
uskupení CBF volně inspirovaná 
povídkou Rudé boty z knihy 
Ženy, které běhaly s vlky. Hud-
ba: Zdeněk Erneker / Jan Mužík 
Tanec: Adéla Ernekerová
21.30 h Breakdance show. 
Pavel Hajduch z Litoměřic je 
už několik let nejlepším power-
moverem (silové a točivé prvky) 
v ČR.
22.00 h Interaktivní 
videoprojekce před budovou 
knihovny. Vstup zdarma

st 23. 6. | 17 h
Litoměřice renesanční – Filip 
Hrbek. Procházka po místech, 
která jsou v Litoměřicích spo-
jena s renesancí. Ta přinesla 
mnoho zahraničních vlivů, 
mnoho příběhů a vtiskla po 
předchozím období středověku 
městu zcela novou tvář a zane-
chala po sobě několik význam-
ných staveb, které jsou dodnes 
symbolem města. Sraz před 
knihovnou. Vstup zdarma.

ČERVENEC

út 13. 7. | 17 h
Klub cestovatelů – Jana Štefani-
ková. Beseda. Galerie knihovny. 
Vstupné 50 Kč.

19. 7. - 23. 7.
Za příběhy kolem světa
Příměstský tábor. Kapacita plná.
www.knihovnalitomerice.cz

Knihovna 
Karla Hynka Máchy

ZMěNA PO tŘINÁCtI LEtECH

Ředitel knihovny Tománek odchází,
jmenován byl rektorem DAMU
Karel František Tománek  
po třinácti letech ve funkci 
ředitele opouští knihovnu  
K. H. Máchy. Stalo se tak poté, 
co byl jmenován děkanem 
Divadelní fakulty Akademie 
múzických umění. Město již 
vypsalo výběrové řízení.

Když jste začínal, měl jste 
konkrétní představu o fungování 
knihovny?

„Mým přáním bylo vytvořit  
z knihovny nejen příjemné místo, 
které poskytne čtenářský a 
informační servis, ale i přirozené 
komunitní centrum. Dneska je to 
naprostý knihovnický standard;  
když jsme s tím začínali, zdaleka 
to tak samozřejmé nebylo.“

Knihovna prošla za posledních 
deset let velkými změnami. 
Čeho si osobně nejvíce ceníte?

„Nesmírně si vážím toho, že 
jsme vytvořili pracovní pozici 
výtvarník / výtvarnice. Tato 

profese podle mě patří k té kni-
hovnické stejně samozřejmě jako 
ilustrace ke knize. To je jeden z 
velkých benefitů těch třinácti let. 
Návštěvníci knihovny oceňují pří-
jemný interiér a výstavní činnost, 
která svým významem přesahuje 
její lokální a regionální charakter.  
Samozřejmostí jsou výtvarné 
workshopy, dílny a soutěže.“ 

Už jste si udělal pomyslnou 
rekapitulaci svého působení  
v Litoměřicích?

„Před třinácti lety jsem  
do knihovny přišel jako člověk, 
který má rád knihy. Teď bych 
řekl, že mě knihy – a knihovna – 
naučily milovat Litoměřice. Za to 
jsem jim vděčný. Máte pravdu, 
zní to trochu sentimentálně, ale 
nemůžu si pomoct. Mám to tady 
rád a vnitřně nejsem se svým 
profesním rozhodnutím stále 
vyrovnaný.“ /red/

Litoměřická knihovna, nebo DAMU? 
rozhodnutí pro ředitele Karla 
tománka nebylo jednoduché.

Foto: archiv knihovny
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ČERVEN

18. 6. od 18 hodin / Poví-
dání o víně. Klášterní vinné 
sklepy Litoměřice. Zahajujeme 
pravidelné ochutnávky vín  
v degustační místnosti hradu.

21. a 23. 6. / Slavnostní pře-
dání maturitních vysvědčení 
studentům Gymnázia Josefa 
Jungmanna. Hradní sál

23. 6. od 19 hodin / 1. kon-
cert Litoměřického varhanní-
ho léta: Michal Hanuš – var-
hany. Katedrála sv. Štěpána

25. - 26. 6. / Vinařské Lito-
měřice. Více na str. 16.

ČERVENEC

15. 7. / Letní čtvrtky pro děti.  
Od 17 hodin – Hodinka s bas-
ketbalem, Slavoj Litoměřice. 
Dílničky pro děti. Od 18 hodin 

– Divadlo Na klice: Indiánka 
Janka. Pohádka o Jance, která 
se vypravila do hor hledat lék, 
který jako jediný může vyléčit 
jejího dědečka, náčelníka Ušu-
šunu. Atrium či foyer KKC. 

22. 7. Letní čtvrtky pro děti. 
Od 17 hodin – Andílci v kožíšku 
– Minikoníčci. Dílničky pro děti. 
Od 18 hodin – Divadlo Mladá 
scéna: Pohádky K. Čapka. Vzá-
jemně propojené tři pohádky – 
Doktorská, Vodnická a Lou-
pežnická. Atrium či foyer KKC 

28. 7. od 19 hodin / 2. kon-
cert Litoměřického varhanní-
ho léta – Drahomíra Matzne-
rová / varhany, Vladimír 
Rejlek / trubka. Katedrála sv. 
Štěpána

29. 7. Letní čtvrtky pro děti. 
Od 17 hodin – Pro malé šermí-
ře, Slavoj Litoměřice. Dílničky 
pro děti. Od 18 hodin – Divadlo 
potulného čajovníka: Čaj pro 
princeznu Vřeštilku. Pohádka 
o podvodném lékaři, který se 
snaží uzdravit sultánovu dce-
ru. – Atrium či foyer KKC. 

17. 6. od 19 hodin – Divadlo Pod 
Palmovkou: Bezruký Frantík 
Groteska o klukovi, který nemohl 
obejmout svou milou (cena  
divadelní kritiky za rok 2019 
za nejlepší mužský herecký 
výkon). V hl. roli Jakub Albrecht. 
Vstupné: od 360 Kč, dle sektorů.

23. 6. od 19 hodin – Divadelní 
společnost Háta: Světáci 
Parta tří fasádníků od Velhartic 
pracuje v Praze, v tom zářivém, 
velikém hlavním městě plném 
lákadel, zábavy a bujarého 
nočního života. Po dramatickém 
zážitku v grilbaru Diplomat, kde 
způsobí požár, se rozhodnou 
vzdělat v oblasti společenského 
chování. Doufají, že si napříště 
v takovém „lepším podniku“ 
zaslouží, jako opravdoví světáci, 
společnost dam na úrovni. 
Odevzdají se proto do rukou 
zkušeného vychovatele.  
Vstupné: od 400 Kč, dle 
sektorů.

ČERVEN (21.15 h.)

11. 6. VÍKEND NA CHATĚ  
/Finsko, 2020, 118 min/
Režie: Jenni Toivoniemi
Stará láska nerezaví a dávné 
křivdy se jen tak nehojí – rčení 
jehož pravdivost stoupá s mírou 
vypitého alkoholu. Finská ko-
medie o partě přátel, jež se po 
letech znovu schází na chatě na 
víkendové oslavě 35. narozenin.

16. 6. ČTYŘI POKOJE /USA, 
1995, 98 min/ Režie: Allison 
Anders, Alexandre Rockwell, 
Quentin Tarantino, Robert 
Rodriguez. Legendární po-
vídková komedie o útrapách 
hotelového poslíčka během 
silvestrovské noci v bývalém 
hollywoodském grandhotelu. 

18. 6. PORTRÉT DÍVKY V PLA-
MENECH /Francie, 2019, 121 

min/ Režie: Céline Sciamma
Výtvarně mimořádně působivý 
film o jemném citu dvou žen. 
Talentovaná malířka Mari-
anne dostane zadání odjet do 
panského domu na izolovaném 
ostrově a namalovat tam sva-
tební portrét mladé dívky.

23. 6. POSTIŽENI MUZIKOU  
/Česko, 2019, 80 min/
Režie: Radovan Síbrt
O hudební skupině The Tap 
Tap, jejíž členové žijí naplno. 
Ukazují, že nadhledem, černým 
humorem a až nakažlivou ener-
gií je možné čelit i nejsloži-
tějším překážkám a žít u toho 
život rockových hvězd. 
18.00 hudební vystoupení 
žáků ZUŠ. 

25. 6. CHLAST /Dánsko, 2020, 
117 min / Režie: Thomas Vin-
terberg. Tři přátelé se pustí do 
experimentu, při kterém si celý 
den udržují hladinu alkoholu  
v krvi. Držitel Oscara za nej-
lepší cizojazyčný film za rok 
2020. 

26. 6. PRINCEZNA ZAKLETÁ  
V ČASE /Česko, 2020, 115 
min/ Režie: Petr Kubík
Povedená fantasy pohádka, ve 
které musí princezna překo-
nat mocnou kletbu. Přivítání 
prázdnin pro celou rodinu, film 
pobaví děti i dospělé. 

30. 6. PALM SPRINGS /USA, 
2020, 87 min/
Režie: Max Barbakow
Chytrá i ztřeštěná letní 
komedie o opulentní kaliforn-
ské svatbě, kterou dva hlavní 
hrdinové prožívají díky časové 
smyčce znovu a znovu. 

Vstupné: 110 Kč
Letní kino je zastřešeno. 
Promítáme za každého 
počasí. Začátky projekcí 
jsou orientační, v závislosti 
na západu slunce, ke konci 
června to může být později  
z důvodu dlouhých dní. Před-
prodej přes smsticket. 

www.kinoostrov.cz 

ČERVEN

1. - 30. 6. Dobrý den, pane Proš-
ku Výstava obrazů v hradu

9. 6. Pohádky v parku
Zvířátka a loupežníci v podání 
Sváťova dividla
Park Václava Havla, 17.30 h

11. - 12. 6.
Jarní park fashion market
Bleší trh nejen oblečení a 
módních doplňků
Jiráskovy sady, 14 – 18 h 

12. 6. 24 hodin v běhu
Iniciativa Rozběháme Litoměřicko 
pořádá v sobotu od 8 hodin závod 
trvající 24 hodin. Cílem je naběhat 
během jednoho dne co nejvíce 
kilometrů. Start i cíl si volí každý 
sám, stejně tak místo i čas. Na 
Mírovém náměstí bude stánek 
jako kontaktní a informační místo. 
Více na www.24hodinvbehu.cz.

16. 6. Pohádky v parku
Kašpárek a hodná víla Jarmilka  
v podání Sváťova dividla
Park Václava Havla, 17.30 h

18. - 19. 6. Muzejní noc. Více na 
str. 15.

18. 6. – 23. 7. Na hranici světla
výstava FUD UJEP

19. 6. Litoměřický blešák
Tržnice Felixe Holzmanna

19. 6. Oblastní výstava
německých ovčáků
Terezínská kotlina

23. 6. Litoměřické varhanní léto – 
Michal Hanuš
30. ročník mezinárodního hudební-
ho sympozia. Katedrála

25. – 26. 6.
Vinařské Litoměřice. Více na s.16

26. 6. Litoměřické ÓM
Festival jógy pod širým nebem  
s živou hudbou
Studio Na Pahorku, 10 h

29. 6. Koncert pro hospic
Strhující hudební show jako vzpo-
mínka na legendární The Queen v 
podání Vládi Hrona & The Drops
Atrium KKC, 18:30 h

ČERVENEC

2. 7. Muzika Lodní
Baťa & Kalábův něžný beat 
Lodní náměstí, 20 h

30. – 31. 7. Pokořen
Komorní festival na břehu Labe
Střelecký ostrov

Tipy pro vás

Postupné uvolňování protikoro-
navirových opatření využilo  
i kino Máj a po osmi měsících  
v květnu otevřelo. 

Začalo s omezeným, ale 
pravidelným promítáním. 

Situace je stejná jako po prvním 
lockdownu z května minulého 
roku, kdy rozjezd bude velice 
pozvolný. Celou situaci kompli-
kují multiplexy, které otevření 
podmiňují možností nošení jídla 
do sálů. Z tohoto důvodů je 
nejisté nasazování silných titulů 
do českých kin vůbec.  

Proto několik týdnů po 
znovuotevření kina Máj bude 

program tvořen s týdenním 
předstihem, dokud se situace 
neustálí. Z počátku se diváci 
mohou těšit na filmy, které byly 
kvůli pandemii odloženy jako 
například animovaná pohádka 
Duše, film Smečka z prostře-
dí sportu nebo oscarový film 
Země nomádů.

Aktuální dění sledujte  
na webu kina. /kek/

Letní
kino
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SGVU zahájí letní sezonu třemi 
výstavními projekty. V pátek  
18. 6. se také spoluúčastní Lito-
měřické muzejní noci. Novinkou 
je rozšíření otevírací doby,  
od června do září budou všechny 
prostory galerie otevřeny každý 
den od 10 do 18 hodin.

Stálá expozice gotického umění, 
Michalská 29, nabídne od 25. 6. 
opět výběr z nejvýznamnějších 
památek regionálního gotického 
umění z 13. – 16. století, a to 
včetně výjimečného oltáře Mistra 
litoměřického oltáře (1500–1505).  
 
Muzeum insitního umění, Mírové 
nám. 25, představí malířskou a 
básnickou tvorbu Rostislava Osič-
ky. Výstava Rosťa Osička: boxer, 
malíř, básník je přístupná  
od 28. 5. do 26. 9. 
 
Kostel Zvěstování Panny Marie, 
nabídne výstavy Zjevení přírody 
& Salon ASSociace Kubinstadt.  
V hlavní lodi představí svůj multi-
mediální projekt bratři  
R. a Z. Květoňovi, na kruchtě a 
emporách kostela je doprovodí 
tvorba umělců ASSociace Kubin-
stadt. Výstavy jsou přístupny  
od 31. 5. do 26. 9. 
 
Letní sezona vyvrcholí výstavou 
Impresionismus - Krajina barvy  
a světla v hlavní výstavní 
budově, Michalská 29. Od 25. 
6. do 26. 9. 2021 bude ná-
vštěvníkům zpřístupněno téměř 
100 vzácných obrazů předních 
českých impresionistů ze sbírek 
českých a moravských galerií. 

Galerie a muzeum litoměřické 
diecéze bude po celou let-
ní sezonu z důvodu nutných 
rekonstrukčních prací dočasně 
uzavřena.

Galerie bude přístupna v souladu 
s aktuálně platnými vládními epi-
demiologickými nařízeními. Změna 
programu je vyhrazena. 

Severoč. galerie
NEtrADIČNÍ AtMOSFÉrA

Brány osmi míst budou odemčeny
V pátek 18. června večer 
otevře za finanční podpory 
města své brány osm známých 
a vyhledávaných litoměřických 
muzejních a galerijních institucí 
a kulturních památek, aby své 
publikum přivítaly v netradiční 
podvečerní a noční atmosféře 
“Litoměřické muzejní noci”. 

Jedinečné kulturní zážitky nabízí 
Severočeská galerie výtvarné-
ho umění, Oblastní muzeum, 
Muzeum křišťálový dotek, 
Galerie Marionet, stálá expozice 
Důl Richard v proměnách času, 
Gotické dvojče – Dům umění, 
knihovna a Dílna ručního papíru. 

V nabídce programu, který 
bude zahájen v 17:00 a ukončen 
ve 22:00, nechybí pozvánky do 
stálých expozic a výstav, verni-
sáže, besedy s odborníky, tvořivé 
dílny, hudební vystoupení, inter-
aktivní videoprojekce či taneční 
a divadelní představení. Letos 
poprvé bude připraven i neméně 
zajímavý sobotní dopolední 

program „pro ty, co zaspali”, tedy 
pro nejmenší návštěvníky.

V informačním stanu na 
náměstí budou mít návštěvní-
ci Litoměřické muzejní noci 
kromě propagačních materiálů 
zúčastněných organizací k dis-
pozici také mapku s podrobným 
programem všech aktivit, který 
bude přes QR kód přístupný 
také na stránkách Severočes-
ké galerie výtvarného umění 
(www.galerie-ltm.cz). K dispozici 
tentokrát budou i dobrovolníci 

pomáhající jak návštěvníkům, tak 
organizátorům a odpočinková 
místa (rest pointy).

Většina pátečních programů 
a kompletní sobotní program 
jsou vhodné pro děti i dospělé, 
přístupné jsou zcela zdarma či 
za dobrovolné vstupné. Vstupy  
a pohyby ve společných prosto-
rách budou řízeny platnými 
epidemiologickými opatřeními. 
Změna programu je vyhrazena. 

Barbora Klipcová, SGVU

LEtNÍ SEZONA

Gotické dvojče ožije
Gotické dvojče plánuje pestrý program. „Léto ve 
městě / Léto ve dvojčeti“ je akce pořádaná Institu-
tem kresby a grafiky, z. s. spravujícím litografickou 
dílnu LITHO LITO v přízemí, k níž se připojí také nový 
nájemce, jímž je Galerie Gotické dvojče v prvním 
patře, Kulturní centrum Řehlovice (KCŘ).

Hned 18. června je „dvojče“ jedním z míst konání Li-
toměřické muzejní noci. V tentýž den bude vernisáží 
zahájena výstava studentů a pedagogů ateliéru In-
teraktivních médií Fakulty umění a designu Univerzi-
ty J. E. Purkyně s názvem „Na hranici světla“. 

„Začátkem července plánujeme instalovat 
Bambusový háj, což bude relaxační, zelená zóna 
před Gotickým dvojčetem. Uspořádáme také vý-
tvarný příměstský tábor pro děti, který bude kombi-
nací výuky dějin umění a individuálního zpracování 

díla. Těšíme se i na další akce,” uvedla Lenka Kahuda 
Klokočková, jež Institut kresby a grafiky, z. s. vede.

Výstavní prostor v prvním patře zabydlí stálá 
expozice na téma Lokální česko-německá historie. 
„Vznikne na základě projektu Zpátky v čase, který 
mapoval vzpomínky bývalého rodáka z Habří  
u Řehlovic. Poukazuje na potenciál kulturního centra 
stavět mosty mezi generacemi a etnickými skupina-
mi. Na srpen plánujeme výstavu fotografa Jindřicha 
Štreita ve spolupráci s Hospicem sv. Štěpána,“ 
informovala Lenka Holíková, jednatelka KCŘ.

Unikátní prostory chce KCŘ využít prostřednic-
tvím workshopů, výstav, vzdělávacích akcí a vzbudit 
zájem také u zahraničních návštěvníků města.

„Celoroční výstavní program bude pravidelně 
doplňován doprovodnými akcemi, které přispějí  
k většímu oživení prostoru a lokality, v níž se galerie 
nachází. Galerie je otevřena všem zájmovým skupi-
nám, které projeví zájem o spolupráci. Společná vize 
o oživení prostoru je jejím hlavním předpokladem,“ 
doplňuje Lenka Holíková. Iveta Hejduková 

Oblastní muzeum

Litoměřice v 16. století
Letní týdenní muzejní dílna
I tento rok jsme na období letních 
prázdnin pro děti připravili se-
tkávání s historií i pestré tvoření. 
Je možné si vybrat ze dvou ter-
mínů, od 19. do 23. 7. nebo od 2. 
do 6. 8. 2021. Program bude pro-
bíhat vždy od 9 do 15 hod. Bližší 
informace o letní dílně i způsobu 
přihlášení získáte u p. Sedláčkové 
na e-mailové adrese sedlackova@
muzeumlitomerice.cz. 

ZAžEň NUDU 

Cvičte s bezva parťákem 
Dvacítka dětských domovů z celé ČR a další děti 
cvičí pravidelně online každou sobotu od 9.15 hodin 
s litoměřickou Bezva Partou, která přišla s projek-
tem „Zažeň nudu s Bezva Parťákem“. 

„Chtěli jsme dětem zprostředkovat pohyb zá-
bavnou a neotřelou formou. Proto vznikla dvojice 
postaviček Bezva Parťák a Parťačka Kačka, kteří 
od začátku dubna každou sobotu v 9.15 vysílají 
živě cvičení plné zábavy, pohybu, výzev a soutěží. 
Bezva Parťák s Kačkou sklízejí velký obdiv jak  
u dětí, tak i u dospělých a dospívajících,“ uvedla 
autorka myšlenky Adéla Marková. Cvičení probíhá 
zdarma online, je dostupné malým i větším spor-
tovcům a milovníkům zábavy. 

Bezva parťák otevírá komplexní sportovku pro 
děti od 2 do 4 let s rodiči a od 4 do 7 let bez ro-
dičů, která probíhá každou středu. Více informací 
na Fcb stránce Bezva Parťáka.    /ihe, foto archiv/
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Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města 
vychází každé dva měsíce 
zdarma v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litoměřice, 
Mírové náměstí,  
412 01. IČO: 263 958. Za-
psán 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.

DEgUStACE VÍN

Přijďte na Vinařské Litoměřice
19. ročník Vinařských Litoměřic 
bude z jednoho hlediska re-
kordní. Svá vína totiž na výstavu 
přihlásili vinaři z 15 zemí, což je 
nejvíc v historii. Do soutěže pak 
celkem 114 vinařů a vinařství 
poslalo 657 soutěžních vzorků. 

Letošní VL se uskuteční 25. (13 
– 21.30 h) a 26. června (10 – 19 
h) v Kulturním a konferenčním 
centru a přilehlých prostorách 
hradu. Soutěžit budou vína  
ze Slovenska, Francie, Rakous-
ka, Rumunska, Německa, Itálie, 
Španělska, Bosny a Hercegoviny, 
Makedonie, Kosova, Libanonu, 
Chile, USA, Austrálie a z Česka.

Záštitu nad výstavou a účast 
v čestném předsednictvu každo-
ročně přebírá řada významných 
osobností. „Výstava má celostátní 
ohlas a zaujala řadu vinařů z Čech 
i ze zahraničí, kteří se účastní 
jak soutěže vín, tak výstavy 
samotné. Jedná se o jednu z nej-
větších vinných akcí na území ČR 
a zároveň největší výstavu čes-
kých vín,“ sdělil Pavel Kacerovský, 
ředitel Vinařských Litoměřic.

Slavnostní zahájení se usku-
teční v první den akce  
od 15 hodin. Ceremoniál s pře-
dáním ocenění vítězům soutěže 

pak od 17 hodin. O doprovodný 
program se postará cimbálová 
muzika Slovácko s Jožkou Šmu-
kařem. Vstupné na každý den je 
250 korun a v ceně je degustační 
sklenička. Organizátorem výstavy 
je tradičně společnost Ortope-
dické centrum s.r.o. ve spolupráci 
s Cechem českých vinařů  
a městem Litoměřice. /tuc/

24.6. ObNOVENÍ trADICE 

Litoměřický pivovar
obnovuje provoz 
Letošní turistickou sezónu 
zahájí město Litoměřice ve 
čtvrtek 24. června obnovením 
tradice výroby piva v lito-
měřickém pivovaru. Zároveň 
s tím bude zpřístupněna 
nová expozice o historii 
pivovarnictví a prvně vysta-
veno poselství našich předků 
vyňaté minulý měsíc z kopule 
vyhlídkové věže Kalich, jež 
prochází rekonstrukcí. 

Do nové expozice věnované 
historii litoměřického 
pivovarnictví, kde nebudou 
chybět ani dobové předměty, 
se můžete přijít podívat ve 
čtvrtek 24. června od 15  
do 19 hodin. Instalována 
bude v prvním patře zrekon-
struované části litoměřického 
pivovaru, přičemž cestou  
se naskytne příležitost na-
hlédnout do haly, kde se pivo 
vaří. „V první etapě budeme 
vařit jedenácti stupňové pivo 
pod názvem Kalich a tmavý 
speciál Černý orel,“  infor-
moval za  Pivovar Litoměřice 

Dionýz Hutár. Po prohlídce 
bude možné první výrobky 
ochutnat. 

„V tentýž den ve spolupráci 
se Státním oblastním ar-
chivem a Městskými kulturními 
zařízeními vystavíme listiny  
a předměty, které byly vyňaty 
z kopule vyhlídkové věže 
Kalich. Zároveň s tím se 
veřejnost může seznámit s 
poselstvím, které starosta 
města zanechal jako vzkaz 
naší generace těm budoucím,“ 
informovala vedoucí odboru 
komunikace, marketingu a 
cestovního ruchu městského 
úřadu Eva Břeňová. Předměty, 
které v tuto chvíli prochází 
rukama restaurátorů, bude 
možno spatřit od čtvrtka do 
neděle ve vstupních prosto-
rách hradu. 

V rámci zahájení turistické 
sezony se znovu otevřou 
prostory Hradní vinárny, kde 
bude možno ochutnat produk-
ty Pivovaru Litoměřice, regi-
onální vína a k nim speciality 
lokálních výrobců. /eva/  

ČErVEN   

Probíhají zápisy
do ZUŠ
S ohledem na epidemiologický 
stav spojený s onemocněním 
COVID-19 pořádá Základní 
umělecká škola v Litoměřicích 
(ZUŠ) netradiční zápis žáků 
pro školní rok 2021/2022. 
Zájemci o studium hudebních, 
výtvarných, tanečních či 
literárně – dramatických oborů 
se mohou přihlásit online na 
www.izus.cz nebo na www.
zusltm.cz.

„V průběhu června bu-
dou zájemci kontaktováni a 
pozváni k talentové zkoušce. 
Zapsat se bude možné i v 
pozdějším termínu, a to na 
přelomu srpna a září,“ uved-
la ředitelka ZUŠ Dominika 
Valešková.

Přehled oborů a další 
důležité informace nalezne-
te na webových stránkách 
školy: www.zusltm.cz či na tel 
605101231 a 605111457. /
ihe/

Šampiónem Vinařských Litoměřic 
2021 se stalo rulandské bílé 2018 
VOC z Chateau bzenec. Přijďte ho 
ochutnat, zve organizátor Pavel 
Kacerovský (vlevo) a starosta Chlu-
páč - na snímku s vítězným vínem.        

Foto: radim tuček 
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