
Kapacita sběrného
dvora nestačí
Nejen v Litoměřicích výrazně 
narostlo množství komunálního 
odpadu. Sběrný dvůr bývá velmi 
často přeplněn. 
/více na str. 4/

Nemocnici má převzít
Krajská zdravotní
Proč zastupitelé většinou hlasů 
rozhodli o začlenění nemocnice 
do konsorcia nemocnic v Kraj-
ské zdravotní? 
/více na str. 2 a 3/

Mezi živnostníky byly
rozděleny dva miliony
Jednorázovým finančním pří-
spěvkem chtělo město pomoci 
OSVČ ve svízelné situaci způso-
bené koronavirem.
/více na str. 7/

Sestry a lékaři 
v první linii
Covidová jednotka v nemocni-
ci fungovala několik týdnů. 
Personál odvedl profesionální 
a týmovou práci.
/více na str. 8/

Koronavir 

Krize je za námi
Život v Litoměřicích se stejně jako v celé České 
republice vrací po koronavirové epidemii do 
normálního stavu. V Penzionu U Trati, který 
patřil v rámci ČR mezi nejzasaženější nákazou 
Covid-19, se již uzdravili všichni senioři. Karan-
téna zde skončila. 

„Provoz v téměř všech zařízeních v Litoměřicích 
byl postupně obnoven, stejně jako městská au-
tobusová doprava. Výjimkou je divadlo a kulturní 
a konferenční centrum, neboť restrikce nadále 
dopadají na pořadatele kulturních akcí. Usku-
tečnily se zápisy do základních i mateřských 
škol, prvně bez přítomnosti dětí. Ty se postupně 
vracejí do škol, ale i do Rozmarýnu, který proza-
tím funguje pouze pro děti prvního stupně. Řada 
městských zařízení je sice v provozu, nicméně 
dodržena musejí být vládní nařízení, což je 
příklad plaveckého bazénu,“ shrnul nejzásadnější 
události posledních dnů starosta Ladislav 
Chlupáč, který téměř tři měsíce vedl pravidelně 
jednající krizový štáb. Rozhovor na toto téma 
naleznete na straně 9.  /eva/

Litoměřice mají novou kolekci propagačních 
předmětů. Koupit je můžete v infocentru, ale nově 
i v e-shopu na facebooku města. Foto: a. Hrochová

těžKé rozHodnutí

Radní zastavují stavbu bytů 
Radní rozhodli o ukončení stavby zhruba 
pěti desítek bytů, které měly vzniknout 
přestavbou bývalého vojenského objektu 
v Jiříkových kasárnách. Důvody jsou dva. 

Tím prvním koronavirová krize, jejímž dů-
sledkem bude mnohamilionový propad příjmů 
v rozpočtech měst a obcí. Druhým důvodem 
pak výrazně narušená statika armádou řadu 
let neudržovaného objektu a další stavební 
komplikace, jež se objevily již na počátku pra-
cí. V konečném důsledku by ohrozily časový 
harmonogram projektu a výrazně zvýšily 
finanční náročnost jeho realizace. 

„Mrzí nás, že se vzhledem k neočekávaným 

okolnostem nedá tento v České republice 
pilotní projekt první aktivní budovy realizovat. 
Za této situace považujeme jeho zastavení  
za nejrozumnější řešení,“ konstatoval starosta 
Ladislav Chlupáč s tím, že s ohledem na oče-
kávanou ekonomickou krizi by bylo pro město 
Litoměřice příliš velkým rizikem vzetí úvěru ve 
výši zhruba 100 milionů korun na stavbu tzv. 
startovacích bytů. 

Nicméně do projektu finančně podpořené-
ho 50 miliony Státním fondem životního 
prostředí již město vložilo zhruba 10 milionů 
korun, plus náklady na pořízení projektu. 
Hledá proto cesty, jak tuto částku co nejvíce 
ponížit. Zároveň s tím vyvstala otázka, jak 

naložit s bývalým vojenským objektem. 
Radní zvolili prodej, a to formou veřejné 

licitace za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Vedení města věří, že se najde 
investor, který zde nové byty, byť jiného 
charakteru, postaví. Ostatně územní plán nic 
jiného ani neumožňuje. (Pozn.: výsledek licita-
ce plánované na začátek června nebyl 
v době uzávěrky zpravodaje znám). 

Litoměřice nejsou jediné, kdo se dostávají 
při realizaci finančně náročných akcí  
do problémů. Podle informací zveřejněných 
Svazem měst a obcí musely obce už nyní 
zrušit necelých deset tisíc projektů v před-
pokládané hodnotě 8,4 miliard korun a dalších 
23 tisíc v předpokládané hodnotě 28 miliard 
odložit. /eva/

PřePLněné Kontejnery

Město posiluje
svozy odpadu

Odpad všeho druhu ve 
městě výrazně narostl, 
kontejnery jsou přeplněné. Na 
základě rozhodnutí rady proto 
dochází od června k navýšení 
počtu svozů separovaného 
odpadu. Město to bude stát 
zhruba milion korun víc.

„Jedná se hlavně o papír 
a plasty. U těchto komodit 
je narůst odpadu obrovský. 
Svozy papíru, které probíhaly 
jednou týdně, budou nově 
dvakrát, dvoutýdenní svozy 
plastu pak třikrát za týden,“ 
sdělil Pavel Gryndler, vedoucí 
odboru životního prostředí 
MěÚ.  Zvyšuje se i četnost 
svozu kovu (plechovky apod.). 
Dosud byl svážen jednou za 
měsíc, nově to bude jednou za 
tři týdny.

Více informací na str. 4
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rozHodnutí zastuPiteLů

Nemocnici předáme kraji
Zastupitelé odsouhlasili prodej 
nemocnice jako obchodního 
závodu Ústeckému kraji  
za 119,7 milionu korun. Což je 
částka odpovídající vyššímu ze 
dvou zpracovaných znaleckých 
posudků. Nemovitosti mají být 
kraji převedeny zdarma, stejně 
jako je zdarma před lety získalo 
od státu město Litoměřice.

Rozhodnutí padlo v souladu 
s „Memorandem o společném 
záměru“ uzavřeném v závěru 
loňského roku mezi městem 
a krajem, které bylo jednomyslně 
schváleno všemi litoměřickými 
zastupiteli, stejně jako krajskými 
zastupiteli. Zároveň je v souladu 

s platným referendem, ze kterého 
vyplynulo, že poskytovatelem 
zdravotní péče ve zdejší nemocni-
ci může být Ústecký kraj a jím 
stoprocentně vlastněná Krajská 
zdravotní, a.s.

Skončila tak několik měsíců 
trvající jednání pracovní sku-
piny, jejímiž členy byli zástupci 
města, kraje, Krajské zdravotní, 
litoměřické nemocnice, včetně 
zástupce odborového svazu. 
Jednání byla podle místostarosty 
Karla Krejzy i náměstka hejtmana 
Stanislava Rybáka velmi náročná, 
místy problematická, ale přesto 
korektní a transparentní. 

Město se tak ocitlo na konci 
více než tříleté cesty při hledání 

poskytovatele zdravotní péče 
ve zdejší nemocnici, protože 
z dlouhodobého hlediska nemá 
dostatek prostředků na roz-
voj a udržitelnost zdravotních 
služeb a na opravy a moderniza-
ci nemovitostí tvořících areál 
nemocnice.

Nyní ještě zbývá vyčkat, až 
koupi nemocnice (obchodního 
závodu) za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem a bez-
úplatné převzetí nemovitostí 
schválí zastupitelé Ústeckého 
kraje. Jednat budou v červnu. 
Náměstek hejtmana Rybák však 
veřejnost opět ujistil o tom, že je 
v zájmu kraje zachovat zde kvalit-
ní zdravotnickou péči. /eva/

MUDr. Miroslav JENČEK/ KSČM
„Pohled zastupitele byl v rozporu 

s pohledem zaměstnance nemocnice“

Mísí se ve mně dva pohle-
dy: zastupitele, který hájí 
zájmy města, a zaměstnance 
městské nemocnice. Oba 
pohledy jsou ve vzájemném 
rozporu. Rozhodování to není 
vůbec jednoduché, přesto je 
zásadní. Když si člověk dá  

na misku vah všechna pro i proti, nevyjde mu 
jednoznačný výsledek. Ani jedna z variant 

u mě osobně zásadně nepřevažuje, ani 
jedna není dobrá, nebo špatná, ani jedno 
rozhodnutí bez rizika. Názorová jednota 
nepanuje ani mezi zaměstnanci, ani napříč 
politickým spektrem a troufnu si říct, že ani 
uvnitř jednotlivých politických stran. 

Jakožto zaměstnanec městské nemocni-
ce bych raději volil ponechat nemocnici 
v majetku města, a to z důvodu, že samo-
správě zůstane možnost spravovat, kont-
rolovat a ovlivňovat provoz nemocnice. Navíc 
ta odhadnutá cena za závod se mi zdá být 
stále nízká i s přihlédnutím k realizaci nové 
magnetické rezonance, operačních sálů 
a dále investicím třeba do IT oddělení.

Jakožto zástupce města bych naopak 
volil raději variantu prodeje Krajské zdravot-
ní, která je z dlouhodobého hlediska, při 
současném systému financování zdravotní 
péče obecně asi výhodnější a rizik týkají-
cích se omezování nebo snížení dostupnosti 
zdravotní péče ze strany Krajské zdravotní 
relativně málo. 

Tento rok bude, vzhledem k nepředpoklá-
daným okolnostem spojených s COVID-19 
a tím souvisejícími všem těžkostmi, mimo-
řádně finančně obtížný jak pro nemocnici, 
tak i pro město. Takže, prosím, nemějte mi 
za zlé, že hlasuji pro prodej nemocnice kraji.

nejvyšší sPrávní soud

Referendum 
je platné

Referendum k litoměřické 
nemocnici se opakovat nebude. 
Nejvyšší správní soud v Brně 
odmítl návrh petičního výboru 
(PV) na vyhlášení místního 
referenda zároveň s krajskými 
volbami v roce 2020. Rozsudek 
obdrželo město Litoměřice. 

Nejvyšší správní soud označil 
okolnosti, že místní referen-
dum bylo vyhlášeno v termínu 
navrženém městem (nikoliv PV) 
a s mírně přeformulovanou otáz-
kou, za podružné. Podružnými se 
staly ve chvíli, kdy se ukázalo, že 
referendum je platné, závazné 
a splnilo cíl, o který PV usiloval. 
Nutno dodat, že PV po uznání 
platnosti referenda na jeho 
opakování netrval. /eva/

Lukas WÜNSCH / Severočeši.cz

„Chceme nemocnici krásnou 

a moderní, ne za pár let dožitou“ 
Jedna anekdota říká, že když se 
potkají dva právníci, tak mají tři 
právní názory.

Při posledním jednání 
schválili zastupitelé převod 
nemocnice pod Ústecký kraj. 
Názorů na to, zda převádět, 

jakým způsobem a na koho, bylo mnoho. 
Skoro bych řekl, že 27 litoměřických zastu-
pitelů mělo 27 názorů. Nakonec jsme se pak 
shodli na jednom. V čem jsme jako Severoče-
ši byli dlouhodobě jednotní, je to, že problémy 
zdravotnictví žádná vláda ČR neřešila a jen 

je hrnula a celá situace je jejím důsledkem! 
Lékaři nejsou a nebudou a malé nemocnice  
za stejné výkony dostávají pouhou třetinu 
toho, co nemocnice velké. Naše stanovisko 
je proto stále stejné. Chceme nemocnici 
krásnou a moderní. Ne za pár let dožitou 
a vybydlenou. To je jeden úhel pohledu.

Druhým pak je politické řešení. Tedy více 
založené na pocitech a politických hrátkách. 
Často opřené o nejhlasitější názory  
ze sociálních sítí, štědře odměněné sou-
hlasným pokýváním. Důležité je i načasování 
s ohledem na nějaké volby, kdy volič je ten, 
kdo dává. Marketingová politika vede, jak 
patrno, k dobrým politickým výsledkům, 
a proto ten, kdo se pro taková řešení roz-
hodne, by měl držet jasné linie.

Oba dva popisované způsoby jsou stejně 
relevantní a každý zastupitel si mohl vybrat 

jedno, či druhé. To, že je často příklon  
na jednu, či druhou stranu složitý, bylo poznat 
z vystoupení zastupitele, který je zároveň 
lékařem. Shrnul dva úhly pohledu na jeden 
problém: jako lékaře a zaměstnance nemocni-
ce a jako zastupitele, který řeší problém 
z širšího pohledu. Nakonec u něj převážil názor 
s přihlédnutím na výše uvedená personální 
i finanční rizika a záměr podpořil.

Na jednu věc tedy nelze mít více než jeden 
názor, nejste-li právník. Buď ano, nebo ne. Je 
pak pro mě zajímavé, že někteří litoměřičtí 
zastupitelé, kteří jsou zároveň i krajskými 
zastupiteli, hlasují jednou pro memorandum 
a poté proti jeho realizaci. Předpokládám, že 
na kraji budou pro změnu pro. 

Až tedy někdy budete poslouchat 27 lito-
měřických zastupitelů, nedivte se, že mohou 
mít až 30 názorů…

usPějí Litoměřice v evroPsKé soutěži? 

Hrad potřebuje váš hlas  
Litoměřice mají svého zástup-
ce v soutěži „Náš evropský 
projekt“. Pod záštitou Evropské 
komise v České republice pro-
bíhá soutěž, ve které je město 
Litoměřice zastoupeno svým 
úspěšným projektem „Sva-

tostánek českého vinařství“.

Na facebookových stránkách 
„Evropské komise v ČR“ můžete 
posílat potřebné hlasy také 
vy (do hlasování můžete přejít 
také přes facebookovou nebo 

webovou stránku Zdravého 
města Litoměřice). Do soutě-
že se přihlásilo 46 obcí, které 
úspěšně realizovaly zajímavý 
projekt spolufinancovaný  
z fondů EU. Město může díky 
lajkům a sdílení získat 75 tisíc 
na obecní slavnosti. Hlasovat 
můžete už jen do 7. června.

Budova gotického hradu byla 
za podpory EU rekonstruová-
na a vzniklo zde multifunkční 

centrum reprezentující tradici 
pěstování a výroby vína  
v českých vinařských oblastech. 
Důraz je zde kladen zejména  
na zachování a rozvoj tradice vi-
nařství na Litoměřicku. Díky re-
konstrukci vznikly nové výstavní 
prostory pro expozici vinařství, 
multifunkční sál, degustační 
místnost, reprezentativní salo-
nek a další. /ihe/
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sLovo starosty

Osobně jsem 
přesvědčen, že 
jsme zvolili nej-
lepší řešení jak 
pro zaměstnan-
ce nemocnice, 
pacienty, tak 
i město. Věřím, 

že tento krok dá nemocnici 
optimální podmínky k další-
mu rozvoji. A to pod vedením 
silného veřejnoprávního 
subjektu, který úspěšně 
provozuje pět dalších 
nemocnic v kraji. Konec 
konců i události posledních 
dnů mě utvrdily v názoru, 
že postupujeme dobře. Dám 
vám několik příkladů.

V době epidemie koronavi-
ru bylo zřízeno několik od-
běrových míst při nemocni-
cích zřizovaných Ústeckým 
krajem. Litoměřice tam 
nebyly. Zrušena byla naše 
objednávka na ochranné 
pomůcky pro nemocnici, 
protože zásobování začal 
centrálně řídit stát. Nejprve 
zcela logicky zásoboval 
fakultní nemocnice, poté 
krajské a nakonec městské. 
Zase jsme byli na chvostu. 
Dále je jasné, že současný 
stav negativně ovlivní eko-
nomiku nemocnice. Kdo to 
lépe zvládne. Město, které 
má jako zřizovatel výrazně 
menší rozpočet (cca 600 
mil. Kč) než sama nemocni-
ce (cca 800 mil. Kč). Nebo 
Ústecký kraj, který hospoda-
ří s 21 miliardami? Odpověď 
je na každém z vás.

Já s plnou odpovědností 
dlouholetého starosty, ale 
i člověka, který toto město 
má nade vše rád, odpo-
věď nalezl. A podle toho 
jsem i hlasoval. Děkuji těm 
kolegům - zastupitelům, že 
k tomuto kroku našli od-
vahu, i když to pro ně nebylo 
jednoduché. Věřím, že 
budoucnost ukáže, že jsme 
postupovali s plnou zodpo-
vědností nejen vůči městu, 
ale celému regionu.

Mgr. Ladislav Chlupáč 

Mgr. Jiří ADÁMEK / ANO 2011
„Další osud nemocnice již není  

v našich rukou“ 
Proč se již několik let snaží vedení 
města prodávat fungující nemocni-
ci, zůstává záhadou. Uváděné 
argumenty o ekonomické neudrži-
telnosti jsou účelovou hrou s čísly. 
Nemocnice generuje zisk a posky-
tuje kvalitní zdravotnické služby. 
Proces prodeje nemocnice byl bez 
většího zájmu veřejnosti spuštěn 

již před mnoha lety. Výměny ředitelů, plány na pro-
pachtování, hledání strategického partnera, to vše 
byly pouze manévry směřující k prodeji nemocnice 
finanční skupině. Vrcholem matení veřejnosti pak 
byly sliby před volbami, že nemocnice se prodávat 
nebude, vzpomínáte?

Protestní hlasy postupně sílily. Neústupnost 
vedení města a nemocnice dostala občany nakonec 
do ulic. Bezprecedentní úspěch referenda vychýlil 
rozjetou loď mířící do rukou soukromému subjek-
tu. Logická otázka v referendu měla znít: Prodat 

nemocnici, ano, ne. Je jasné, že s takto koncipo-
vanou otázkou by nemocnice zůstala nadále městu. 
Vydávat výsledek referenda za „souhlas občanů 
s prodejem“ považuji za aroganci.

Jednání s krajem dopadla špatně. Chybí jasně 
a smluvně garantované podmínky, které by zaru-
čovaly zachování zdravotní péče a rozvoj nemocni-
ce. Ústní přísliby a víra, že noví vlastníci se budou 
chovat jako „správní hospodáři“, nám rozhodně 
nestačí. Uzavřená dohoda o prodeji litoměřické 
nemocnice je jednoznačně výhodná pro kraj. Město 
při vyjednávání podmínek selhalo. Litoměřicím sice 
zůstane předkupní právo, pokud by se kraj roz-
hodnul areál nemocnice prodat, ale musely by ho 
koupit zpět za tržní cenu. My ho dáváme zdarma. 
Kraj sice bude muset využívat areál nemocnice 
k poskytování zdravotních služeb, ale chybí jakýkoli 
závazek zachování rozsahu a kvality zdravotní péče. 
Oboje je garantováno pouze smluvně, nikoliv plom-
bou na Katastrálním úřadu, a to po dobu deseti 
let. Ve smlouvách chybí jakýkoliv konkrétní závazek 
investic do rozvoje litoměřické nemocnice.

Další osud nemocnice tak již není v našich 
rukách. Nezbývá než doufat, že v krajských volbách 
zvítězí ti, kteří budou mít zájem na jejím rozvoji.

Mgr. P. Hermann / Sport a zdraví
„Začlenění nemocnice do Krajské 

zdravotní je nejlepší možné řešení“

Na letošním dubnovém jednání 
zastupitelstva města bylo přijato 
usnesení, ve kterém zastupi-
telstvo souhlasí s převodem 
obchodního závodu Nemocnice 
Litoměřice, a.s .do vlastnictví 
společnosti Krajská zdravotní, 
a.s. Také my, zastupitelé za Sport 

a zdraví, jsme s převodem souhlasili. Jsme si plně 
vědomi, že ve volebním programu jsme měli za-
chování nemocnice v majetku města. V Radničním 
zpravodaji č.5/2019 jsme uvedli, že volební program 
byl vytvářen v době, kdy situace byla zcela jiná. 
Město nemuselo naši nemocnici dotovat, tento 
stav se ale během roku 2018 a 2019 výrazně 
změnil. Do nemocnice město posílalo stále větší 

prostředky a tím pádem z rozpočtu města muselo 
vypadnout několik investičních akcí, které byly 
dlouho dopředu připravovány, a to bylo pro nás 
nepřípustné… Ekonom nemocnice stále pou-
kazoval na zhoršující se situaci a dále neudržitelný 
stav financování, a to bylo při našem rozhodování 
nejdůležitější. Jsme si vědomi toho, že nemocnice 
v Litoměřicích je pro nás všechny velmi důležitá a je 
v zájmu nás všech její dobré fungování.

Pro nás nebylo rozhodování, jak s nemocnicí dál, 
vůbec jednoduché, byl to velký problém. Navíc jsme 
si při tvorbě volebního programu představovali, že by 
nemocnice přešla do rukou soukromé společnosti, 
a to jsme v žádném případě nechtěli. Veřejnoprávní 
instituce nás bohužel nenapadla, formulace ve 
volebním programu pak mohla být přesnější.

Jsme přesvědčeni, že lékařská péče litoměřické 
nemocnice bude v rámci začlenění do většího 
komplexu poskytována nadále velmi dobře. Mys-
líme si, že nyní to je jediné možné řešení nastalé 
situace, což ve svém projevu řekl i premiér země…

Ing. Jan Hrkal / Zelení

„Výstaviště má městu dávat, ne brát“

Litoměřice jsou v povědomí mnoha 
lidí po celé republice spojovány 
se Zahradou Čech. Protože už se 
stávám pamětníkem, mohu udělat 
bilanci vývoje našeho slavného 
výstaviště, které město získalo  
do svého majetku v roce 1993.

Bohužel od začátku ve znamení 
problémů a nejasností. Prvního výběrového řízení na 
pronájem se zúčastnilo 10 zájemců. Proces se táhl 
a výběr společnosti Výstavy s.r.o. byl zpochybňován, 
i proto, že firma vznikla až po vyhlášení soutěže. O ví-
tězi nakonec rozhodla rada města sama, a to krátce 
před komunálními volbami v roce 1994. Smlouva byla 
uzavřena na 10 let.

V roce 2002, dva roky před vypršením doby ná-
jemní smlouvy, opět krátce před volbami, rada města 
smlouvu prodloužila o dalších 10 roků. A to i přes 
nevýhodnost smlouvy, kterou zjistil kontrolní výbor 
zastupitelstva. V roce 2012 bylo vyhlášeno další 
výběrové řízení s cílem najít „silného partnera“, který 

by areál zvelebil a pomohl výstavnictví v Litoměři-
cích. Přihlásil se pouze jeden zájemce EXPO CZ s.r.o., 
který následně vytvořil spolu s městem současného 
provozovatele, a to společnost Zahrada Čech s.r.o., 
kde má každý 50% podílu.

Závazky zvelebit areál ale vzaly za své. Nedočkali 
jsme se nových pavilonů, místo nich zůstaly staré 
plechové, projekt haly si město muselo nakonec 
koupit a návštěva areálu nepřipomíná moderní 
výstavnictví. Většina investičních aktivit šla navíc 
na účet města. Nájemci byl dokonce snížen nájem, 
a to nestandardní cestou výpovědi a následným 
podivným výběrovým řízením završeným novou 
smlouvou s novými podmínkami.

Takto jsme dospěli až do dnešního dne. Máme 
tu dobu „kovidovou“, kdy se turistický ruch a vý-
stavnictví dostalo do problémů. Provozovateli stačilo 
natáhnout ruku a získal jednorázovou dotaci 9 milio-
nů Kč z rozpočtu města na pokrytí výpadku a bylo 
i částečně odpuštěno nájemné. Není to spravedlivé 
vůči ostatním podnikatelům, ani logické.

Jsem přesvědčen, že výstaviště má městu dávat 
a ne brát a být černou dírou na výdaje. Je to po-
věstné rodinné stříbro, které ale v průběhu let městu 
zčernalo pod rukama.

Příští jednání
zastupitelstva
Příští jednání městského zastu-
pitelstva se uskuteční  
4. června od 16 hodin ve velkém 
sále Kulturního a konferenčního 
centra. Opět se tak bude dít za 
mimořádných podmínek souvise-
jících s nařízením vlády (roze-
stupy, povinnost nosit roušky v 
uzavřených prostorech apod.). 
Program naleznete na webových 
stránkách města. /red/
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odPadu PřibyLo

Sběrný dvůr bývá přeplněn
Město se potýká s obrovským 
nárůstem odpadu. Sběrný dvůr 
dokonce musel být před něko-
lika dny již v poledne z kapacit-
ních důvodů uzavřen. Ačkoliv 
den předtím byl kompletně 
vyvezen a uklizen, občané ho 
během chvíle znovu přeplnili 
odpady všeho druhu. Například 
šestitunový kontejner na dřevo 
byl naplněn za pouhou hodinu. 

Příčin tohoto stavu je hned něko-
lik. Vzhledem k epidemii koronavi-
ru se lidé vrhli na velké úklidy 
bytů, domů a zahrad. „K tomu 
všemu již poněkolikáté začala 
hořet skládka SONO u Siřejovic, 
kam odpady vozíme. Museli jsme 
si pomoci skladováním  
ve velkoobjemových kontejne-
rech v areálu technických služeb 
města a po dohodě s firmou FCC 
BEC odvážet odpady do větších 
vzdáleností do Ústí nad Labem či 
Prahy,“ vysvětlil vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ Pavel 
Gryndler, který děkuje lidem  
za trpělivost v případech, kdy jim 
odpad nemohl být z kapacitních 
důvodů odebrán. Doporučuje 
proto si na sběrný dvůr nejprve 
zavolat (tel. 739 328 569). 

Zatímco někteří lidé se 

chovali zodpovědně, jiní si příliš 
nelámali hlavu s tím, že je v ne-
děli sběrový dvůr zavřený. „Stalo 
se, že odpad zanechali před 
branou sběrného dvora. Jeho 
zaměstnanci tak museli v pondě-
lí ráno nejprve odpad odstranit, 
aby se vůbec dostali dovnitř 
a mohli otevřít,“ připomněl jednu 
z událostí vedoucí Gryndler.

Ve městě přetékají 
i kontejnery. Pracovníci odboru 
životního prostředí proto urych-
leně jednají o navýšení počtu 
vývozů. „Na základě vlastního 
průzkumu a podnětů  
od obyvatel města jsme vyti-

povali zhruba tři desítky lokalit, 
kde to je nejvíce potřeba,“ 
uvedla referentka odpadového 
hospodářství MěÚ Kristýna 
Slabochová. 

Vzhledem k tomu, že zvýšení 
vývozů s sebou ponese zhruba 
milion korun navíc z rozpočtu 
města, budou se mimořádnými 
výdaji zabývat radní. Za odpady 
město Litoměřice již nyní vydá 
každoročně ze svého rozpočtu 
15 milionů korun. Z toho necelé 
tři miliony korun jsou pak městu 
vráceny od obalové společnosti 
EKO-KOM za odpad vytříděný ob-
čany.     Text a foto Radim Tuček

ProbLém mostné Hory i střeLecKéHo ostrova 

Uschly stovky stromů, kácení je běh na dlouhou trať
Mnohým z vás neunikl pohled na uschlé 
stromy na Mostné hoře a Střeleckém ost-
rově. Máte strach o své bezpečí. Pracovní-
ci odboru životního prostředí zkontrolovali  
stav stromů v obou místech už s pří-
chodem jara a chystají kácení.

„O nebezpečí pádu větví nebo celých 
uschlých stromů víme, a proto apelujeme  
na návštěvníky, aby nevstupovali do poros-
tu a pohybovali se pouze na upravených 
cestách. Na Mostné hoře postupně ozna-
čujeme suché stromy, převážně smrky, ale 
i borovice, modříny a také listnáče, které bude 
nutno s ohledem na bezpečnost návštěvníků 
vykácet. Jehličnany uschly vlivem sucha, 

ale na této straně jsme našli i několik skupin 
javorů, které byly ještě loni živé, ale vlivem 
sucha zeslábly a k jejich záhubě stačilo, aby 
je napadl jakýkoliv patogen. Na severní straně 
hory uschly vlivem působení kůrovce prak-
ticky všechny smrky. Ty se dají počítat  
ve stovkách. V současné době usilujeme 
o získání povolení ke kácení stromů podle 
Zákona 114/92 Sb., a poté budeme žádat  
o uvolnění kapacity pro kácení,“ uvedla 
zástupkyně vedoucího odboru životního 
prostředí MěÚ Lenka Brožová.

Starší stromy na Střeleckém ostrově, pro 
které neplatí ochrana, netrpí přímým nedo-
statkem vláhy, ale značným kolísáním hladiny 
spodní vody. „Mají totiž poměrně mělký ko-

řenový systém a v době poklesu hladiny ne-
dokážou na vodu dosáhnout. Přestože jsou 
blízko řeky, trpí suchem,“ vysvětlila Lenka 
Brožová. Pro kácení stromů chce odbor vyu-
žít kapacitu Technických služeb města.  
„Po sečení trávy jsme se pustili do úklidu 
ulic a nyní se chystáme podle požadavku 
a priorit stanovených odborem životního 
prostředí i na kácení uschlých stromů. Ne-
bude to otázka týdnů, ale měsíců,“ upozornil 
ředitel TSM Ivo Elman.

Městská rada rozhodla, že dřevo 
z uschlých stromů vytěžených na Mostné 
hoře bude nabídnuto obyvatelům města. 
Podrobnosti budou uveřejněny včas  
na webových stránkách města. /se/   

Pozor na odtahy aut
Technické služby města začaly 
20. května čistit ulice. Jako první 
přišla na řadu Kocanda. Týden 
předem je vždy rozmístěno do-
pravní značení. Poté, co skončil 
stav nouze, mohou být odtahová-
na vozidla nerespektující značky.

V předchozích letech probíhal 
úklid komunikací již v dubnu. 
Tentokrát se tak stalo o něko-
lik týdnů později. „S ohledem 
na epidemiologickou situaci 
byl provoz minimální, lidé měli 
zaparkovaná vozidla v ulicích 

a vzhledem k nouzovému stavu 
jsme neodtahovali, tudíž ani 
nemohli čistit vozovky,“ vysvětlil 
ředitel TSM Ivo Elman. S cílem 
snížit prašnost a ulevit aler-
gikům však jezdily a nadále jezdí 
dva kropicí vozy a zkrápí ulice. 

Harmonogram čištění komu-
nikací naleznete na webových 
stránkách města. /eva/

dar městu 

Význam závlahových 
vaků stoupá
Město dostalo od společnosti 
Energie Holding 19 zavlažovacích 
vaků pro stromy za zhruba  
15 tisíc korun. Instalace prvních 
z nich proběhla v Palachově ulici 
poblíž kina Máj.

„Chceme město i nadále pod-
porovat. Co se týče zelenějšího 
města, pracujeme na projek-
tech, které by měly pomoci sni-
žování emisní zátěže a prachu,“ 
sdělil Libor Štěpán, předseda 
představenstva litoměřické 
pobočky Energie Holding, a.s. 
Jedna zálivka do vaku je 55 litrů 
vody a v této době se prová-
dí dvakrát týdně. Vaky městu 
oproti běžným závlahám také 
šetří náklady. „Pomáhají mladým 
stromům po výsadbě. Voda jde 
přímo ke kořenům, nerozlévá se 
kolem a strom dostane přesně 
to, co potřebuje,“ uvedla Lenka 
Brožová z odboru životního 
prostředí MěÚ. Vaky dřeviny 
chrání i proti psům. Město jich 
dosud zakoupilo 160. Pět z nich 
již bylo bohužel zničeno nebo od-
cizeno.   Text a foto Radim Tuček
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šPatnÝ tecHnicKÝ stav 

Zábradlí mostu volá po opravě
Zábradlí Tyršova mostu je ve špatném tech-
nickém stavu. Na tuto skutečnost město 
upozorňuje vlastníka mostu, kterým je Ředi-
telství silnic a dálnic ČR (ŘSD), již od ukončení 
rekonstrukce mostu. Poslední informace z ŘSD 
je nadějí, že k nápravě stavu dojde ve druhé 
polovině letošního roku. A to nejen u poškozené-
ho zábradlí, ale i v případě dalších závad.

„Nyní se pokusíme prozatímně v rámci bez-
pečnosti zajistit alespoň riziková místa tohoto 
zábradlí, aby nedošlo k případné újmě na zdraví. 
Celkovou opravu plánujeme na druhé pololetí 
letošního roku, a to s ohledem na výběrové řízení 
na zhotovitele,“ napsal odboru územního rozvoje 
litoměřického městského úřadu vedoucí chomu-
tovského provozního úseku ŘSD Vít Plechatý.

Rekonstrukce zábradlí měla být součástí 
rozsáhlé opravy Tyršova mostu, realizované před 
několika lety. Bohužel dodavatel stavby (SDS 
Exmost) nedokázal v rámci zakázky stavbu řádně 
dokončit, jelikož se dostal do insolvence.

Město Litoměřice je připraveno být nápo-
mocno při přípravě i realizaci této opravy.  

„Zároveň bychom byli velmi rádi, pokud by tato 
stavba probíhala s minimálním dopadem na dopravu 
v Litoměřicích,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

/eva/, foto Michaela Bubeníčková

nerudova a nezvalova ulice

Rekonstrukce skončí 
zřejmě v srpnu
V srpnu by měla být ukončena 
právě probíhající rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu v ulicích 
Nerudova a Nezvalova, která 
začala v březnu. Práce pokračují 
v etapách a provází je dopravní 
uzavírka. Provizorně byla přesu-
nuta autobusová zastávka o blok 
výše do ulice Kozinova, kudy 
vede objízdná trasa. 

Rozsah prací je velký. V pří-
padě kanalizace jde o rekon-
strukci staré betonové stoky 
z roku 1906. Nahrazeno bude 
kameninovým potrubím. Součástí 
stavby je vybudování 14 revizních 
kanalizačních šachet a přepojení 
46 přípojek.

U vodovodu jde o rekonstrukci 
litinového potrubí z roku 1935. 
Projekt počítá i s přepojením  
22 vodovodních přípojek. 
Investorem stavby kanalizace 
a vodovodu je Severočeská 
vodárenská společnost. Zároveň 
s tím město chystá rekonstrukci 
chodníků a bude se spolupodílet 
na obnově komunikace. /bub/

cHybí KruHová KřižovatKa

Výjezd od „Soutoku“ vyřeší kruhový objezd
Nevyhovující dopravní situaci na křižovatce 
k obchodnímu centru Na Soutoku řeší vedení 
města. Reaguje tak na časté připomínky 
ze strany obyvatel. Na základě posledních 
jednání s dotčenými orgány se nej-
schůdnějším řešením jeví vybudování velkého 
kruhového objezdu přímo v místě stávající 
křižovatky. Zatím je vše ve fázi příprav a k pří-
padné výstavbě by došlo nejdříve v horizontu 
dvou let.

Jednání proběhla za účasti zástupců 
Ředitelství silnic a dálnic, Odboru územní-
ho rozvoje MěÚ Litoměřice, vedení města, 
Policie ČR, provozovatelů nákupního centra 
a majitele sousedních pozemků. Všechny 

strany vyjádřily souhlas s nutností situaci 
řešit a nabídly pomoc. Zástupci ŘSD zde 
představili výsledky měření provozu, které 
v dané lokalitě proběhlo v listopadu loňské-
ho roku. Měření potvrdila, že nejhorší situa-
ce nastává při výjezdu od centra směrem 
doleva na Terezín. Ve špičce dosahovala 
čekací doba aut 3 až 7 minut. 

Při hledání řešení bylo hned nutné vy-
loučit využítí stávajících semaforů. Vlivem 
povodní jsou již neopravitelné a navíc 
se v době fungování neosvědčily. Další 
variantu nadnesl například místostarosta 
Lukas Wünsch, který navrhuje vybudování 
malého kruhového objezdu v místě vedlejší 
křižovatky – u odbočení na Mlékojedy. „Auta 

vyjíždějící od nákupního centra by zabo-
čovala jen doprava a otočila se na Terezín 
hned na mlékojedském objezdu,“ vysvětlil 
svou vizi místostarosta. Dalším z návrhů 
bylo vybudování miniokružní křižovatky 
přímo na výjezdu od centra. Ta by však dle 
kapacitního posouzení situaci neřešila, ne-
boť dostačující může být dle výpočtů jedině 
objezd o průměru 36 metrů. Ten by v bu-
doucnu umožnil i napojení jižního obchvatu. 
Tato varianta se účastníkům řízení v této 
chvíli jeví jako nejlepší řešení. „Dalším 
krokem nyní bude zpracování projektu,“ 
uvedla Venuše Brunclíková, vedoucí odboru 
rozvoje města. /bub/

novinKa 

Na vjezdech do města přibyly
světelné zpomalovací značky
Již na třech příjezdech do 
města narazí řidiči na světelné 
zpomalovací značky upozorňu-
jící na dodržování padesátiki-
lometrové rychlosti. Nově byly 
nainstalovány u Kovobelu na 
příjezdu od Terezína a u hřbi-
tova na příjezdu od mostu 
generála Chábery.

„Policisté jsou s jejich 
umístěním spokojeni. Řidiči na 
ně v hojné míře reagují, čímž 
plní svůj účel,“ sdělil Václav 

Blecha, investiční technik 
technických služeb. První 
značka tohoto typu je již téměř 
rok umístěna na příjezdu od 
Trnovan poblíž Zahrady Čech. 
V minulých dnech prošla 
úpravou. „Byla doplněna 
o samodobíjecí fotovoltaický 
panel. Nyní tak má kombi-
novaný zdroj pro napájení. Přes 
den ji dobíjí panel a v noci ve-
řejné osvětlení,“ vysvětlil Václav 
Blecha. „Silnější baterii zde 
bylo nutné umístit z důvodu 

velkého provozu, kdy docháze-
lo k častému vybíjení baterie 
původní,“ uzavřel technik.

Město si od těchto značek 
slibuje zvýšení bezpečnosti 
obyvatel. /tuc/

přeplněné kontejnery

Město posiluje 
svozy odpadu
Dokončení ze strany 1
Lidé v době nouzového stavu zů-
stávali více doma, a proto objem 
odpadu narostl více než dvojná-
sobně. Hodně věcí objednávali 
přes internetové obchody a i 
jídlo v této době znamenalo další 
obaly navíc. Lidé se také pustili 
do velkých úklidů sklepů či půd. 
Město bude muset za posílení 
svozu separovaného odpadu za-
platit zhruba o jeden milion korun 
navíc. V roce 2019 činil výdaj cca 
4,7 milionu korun. /tuc/
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obČansKá iniciativa

Liťák pomohl k plicnímu ventilátoru
Během neuvěřitelných 26 hodin 
se podařilo iniciativě „Liťák si 
pomáhá“ vybrat více než 300 
tisíc korun na přístroj pro plicní 
ventilaci pro nemocnici.

Symbolický šek na vybranou 
částku ve výši 311 150 korun 
poslední dubnový den z rukou 
zástupců této iniciativy Vrati-
slava Baudlera, Jana Dostala 
a Lukase Wünsche převzali 
zástupci vedení nemocnice 
Radek Lončák, Lenka Kalábová 
a Jiří Štverák. 

„Na začátku byl nápad 
pomoci nemocnici vybrat 
peníze na plicní ventilátor. 
Bylo to na konci března, tedy 
v době, kdy nikdo netušil, 
jak se bude situace ohledně 
koronaviru vyvíjet a jakému 
náporu bude muset litoměřická 
nemocnice čelit. Sami jsme byli 
překvapeni, s jakou rychlostí 

peníze na transparentním účtu 
přibývaly,“ popsal Vratislav 
Baudler z Nadačního fondu 
BigMat a místostarosta Lukas 
Wünsch ho doplnil: „Někteří 
přispívali i opakovaně. Solida-
rita lidí s nemocnicí a zájem 
pomáhat byl obrovský.“

Podpora projektu na nákup 
plicní ventilace pro nemocni-
ci spočívala v příspěvku ve 
výši 3 tisíce korun, za který si 
místní podnikatelé a soukromé 
osoby kupovaly prostor na 
otištění svého loga či jména 
v regionálních novinách VAŠE 
Litoměřicko24. 

Radost z obrovské vlny 
občanské solidarity neskrýval 
ani předseda představenstva 
nemocnice Radek Lončák: „Ven-
tilátor jsme okamžitě objednali 
a nyní čekáme na jeho dodání. 
Pomoci všech, kteří přispěli, si 
nesmírně ceníme.“ (nk)

nadstandard

Gynekologie má
nové pokoje

Dva zcela nové nadstan-
dardní pokoje nabízí od května 
v nemocnici stanice gynekologie. 
„Zájem o jediný nadstandardní 
pokoj na této stanici byl velký 
a ne vždy jsme byli schopni po-
ptávku pacientek uspokojit. Proto 
jsme se rozhodli nabídku rozšířit,“ 
vysvětlil předseda předsta-
venstva Nemocnice Litoměřice 
Radek Lončák. 

Dva nové jednolůžkové nad-
standardní pokoje jsou, stejně 
jako stávající nadstandardní pokoj 
na gynekologické stanici, vyba-
veny elektricky polohovatelným 
lůžkem, TV, varnou konvicí, ledni-
cí, malým stolkem s posezením, 
nočním stolkem a uzamykatelnou 
skříní. Součástí výbavy jsou dále 
ručníky, hygienické potřeby a ba-
revné ložní prádlo.  
    „Do ceny pokoje je zahrnuta 
i služba vysokorychlostního 
internetu,“ doplnila vrchní po-
rodní asistentka gynekologicko 
porodnického oddělení Monika 
Boudová a uvedla, že hlavním roz-
dílem oproti stávajícímu nadstan-
dardnímu pokoji na této stanici 
je sociální zařízení včetně bidetu, 
které mají dva nové nadstan-
dardní pokoje společné. Tento 
fakt se promítá i do ceny za nové 
nadstandardní pokoje, která 
je 500 Kč za den. „U nadstan-
dardního pokoje se samostatným 
sociálním zařízením je to 600 Kč 
za den,“ dodala Boudová. /nk/

PLošné testování

Imunitu proti koronaviru nemáme 
Nemocných Covidem-19 nejen 
na Litoměřicku rychle klesá, 
uzdravených výrazně přibývá. 
Nicméně proti koronaviru 
nemáme imunitu. Vyplynulo to 
z výsledků plošného testování, 
které v nejpostiženějších 
oblastech, včetně Litomě-
řic, provádělo Ministerstvo 
zdravotnictví. 

Celkem bylo zachyceno 107 
osob s pozitivním testem  
na protilátky z celkového počtu 
26 549 odebraných vzorků. Za-
hrnuto do testování bylo kromě 
Brna, Prahy, Olomouce a Litovle/
Uničova i Litoměřicko, kde žije 
96 331 obyvatel. Odběry v Lito-
měřicích probíhaly  
na Zahradě Čech a ze 3 106 zde 
odebraných vzorků jich bylo jen 
několik málo pozitivních. Přesný 
údaj autoři studie neposkytli.

Testování v Litoměřicích 
probíhalo šest dní. Vlastní 
organizací bylo pověřeno město, 
pro které šlo o zcela novou zku-
šenost. „Testovací centrum  
na výstavišti fungovalo naprosto 
luxusně. Byla tu hezká, přátelská 
atmosféra. I přes krátký čas  
na přípravu a po úvodním chao-
su, který ale byl všude, to v Lito-
měřicích byla úplná synchronie. 
Jako mraveniště, kde každý ví, 
co má dělat,“ chválila na tiskové 
konferenci MUDr. Marcela Kou-
delková z Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky, která 

koordinovala centra v Praze 
a v Litoměřicích. 

Na přípravu akce bylo mi-
nimum času. „V pondělí od-
poledne volal ministr zdravotnic-
tví Adam Vojtěch s tím, že ve 
čtvrtek to vypukne,“ připomněl 
starosta Ladislav Chlupáč, jak 
se o testování dozvěděl. Klíčový 
byl podle něj výběr místa a také 
slunečné počasí. Společnost 
Zahrada Čech okamžitě nabídla 
svou pomoc i potřebné záze-
mí v pavilonu G. „Patří jí za to 
velké poděkování, stejně jako 
zaměstnancům nemocnice, kteří 
zajistili proškolení lidí. Neoceni-
telnou pomoc odvedli studenti 
ústecké fakulty zdravotnických 

studií, kteří zajišťovali odběry 
krve, stejně jako dobrovolnické 
centrum Diecézní charity, 
členové krizového štábu města, 
státní i městská policie, armáda, 
pracovníci technických služeb, 
skauti a další,“ připomněl sta-
rosta Ladislav Chlupáč, pro jímž 
vedený krizový štáb města šlo 
o zcela novou zkušenost. 

O odběry lidé jevili velký 
zájem. První den neváhali vystát 
i tříhodinovou frontu. Ačkoliv 
bylo nejprve ministerstvem 
avizováno, že je testování 
určeno pouze obyvatelům 
Litoměřic, nebyl nakonec nikdo 
odmítnut. Eva Břeňová 

testování formou odběru kapky krve z prstu probíhalo na výstavišti za 
velkého zájmu veřejnosti. Foto: eva břeňová

dar od Firmy GLanzstoFF

Milion je určen na boj s koronavirem
Symbolický šek na částku jeden milión korun předal 22. května 
do rukou předsedy představenstva nemocnice Radka Lončáka 
a za účasti starosty Ladislava Chlupáče jednatel firmy Glanzstoff 
Bohemia s.r.o. Milan Grmela. Jde o částku určenou na podporu 
boje litoměřické nemocnice s koronavirem.

Tento finanční dar není první podporou litoměřické nemocnice 
ze strany společnosti Glanzstoff Bohemia v době pandemie, což 
ocenil Radek Lončák: „Byli jste jedni z prvních, kteří nám na začátku 
začali pomáhat. Zvláště v dobách, kdy byl celorepublikový nedosta-
tek ochranných pomůcek, byly roušky a štíty od vaší společnosti 
významnou podporou v situaci, jejíž dramatický vývoj byl pro nás 
velkou zkouškou.“ „Přidávám se k poděkování a vyjadřuji obrovskou 
radost nad darovanou částkou. Dar v takovéto výši je opravdu 
významnou podporou,“ zhodnotil starosta Chlupáč.

„Pokud to jde, rádi pomůžeme,“ reagoval Milan Grmela a vysvět-
lil, že finanční dar ve výši jednoho milionu korun pochází z fondu 
založeného společností Indorama Ventures Limited, mateřské 
společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o. Zdroje fondu jsou tvořeny 
z finančních darů zaměstnanců této a všech dceřiných společnos-
tí, kdy každý darovaný dolar Indorama Ventures Limited znásobila 
stem. Takto se na podporu boje s koronavirem podařilo získat 
částku ve výši 2,5 milionu dolarů. S tím, že z tohoto fondu popu-
tuje milion korun právě do litoměřické nemocnice, byli zaměstnan-
ci naší společnosti velmi spokojeni. Naděžda Křečková
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třetí roČníK anKety

Nominujte Srdcaře Litoměřic
Město vyhlásilo již třetí ročník 
ankety „Srdcař Litoměřic“. 
Obrací se na obyvatele s výzvou 
k nominaci podnikatelů či firem, 
jež přispívají k rozvoji města 
a podporují obyvatele či ne-
ziskové organizace z Litoměřic. 

„Rádi bychom vyzdvihli nezištné 
úsilí těch, kteří jsou v našem 
městě společensky zodpovědní 
a mají zájem na jeho dalším 
rozvoji. Není to samozřejmé 
a velmi si takového přístupu 
vážíme,“ připomněl myšlenku 
iniciativy platnou i pro letošní 
rok starosta Ladislav Chlupáč.

Znáte-li někoho, kdo by si 
ocenění za nezištné aktivity 

v Litoměřicích zasloužil, zašlete 
nominaci prostřednictvím 
formuláře (www.zdravemesto.
litomerice.cz)nejpozději do  
30. června. Kdokoliv může 
nominovat jak fyzické, tak 
právnické osoby (tedy ty, jež 
mají IČO) z celého Litoměřicka, 
které pomáhají jednotlivcům či 
neziskovým organizacím  
ve městě Litoměřice. „Podělte 
se o příběhy pomoci a podpory 
a navrhněte na ocenění ty, kteří 
loni nezištně podpořili obyvatele 
či neziskové organizace v na-
šem městě,“ vyzývá koordiná-
torka ocenění Irena Vodičková. 

Loni bylo oceněno 13 nomi-
novaných. Nejvyšší počet hlasů 

získali Vratislav a Lucie Baudle-
rovi z Nadačního fondu BigMat 
CZ za realizaci projektu „Plošina 
pro Aničku“, kteří se ujali 
patronství po Janě Plíhalové 
z kavárny Káva s párou. Ta je 
převzala od zakládající patronky 
Diany Cepníkové, majitelky jazy-
kové školy RESTON. 

Hlasování v anketě „Srd-
cař Litoměřic“ bude probíhat 
v září a říjnu, slavnostní večer 
s vyhlášením výsledků se 
uskuteční 11. listopadu.   /fik/

nouzovÝ stav

Živnostníci v nouzi dostali  
od města dva miliony
Takřka dva miliony korun vypla-
tilo město živnostníkům, kteří 
se ocitli s ohledem  
na epidemiologickou situaci 
v nouzi. Konkrétně se jedná 
o jednorázovou finanční vý-
pomoc na překlenutí těžkého 
období těm, co měli v Lito-
měřicích rozhodnutím vlády 
uzavřené provozovny a platí 
nájem.

O tom, že šlo o účinnou, 
a hlavně rychlou pomoc, svědčí 
řada poděkování, které město 
registruje.

   Žádosti bylo možno po-
dávat jen do konce dubna. Na 
webových stránkách města byly 
podrobně uvedeny podmínky, 
za kterých lze dar získat. „Mezi 
hlavní kritéria patřilo, že provo-
zovna v nájemním vztahu musí 
být na živnostenském úřadu 
nahlášená. Při kontrole 208 
žádostí, které byly do  
30. dubna doručeny na městský 
úřad, převažovaly právě nena-
hlášené provozovny jako důvod 
zamítnutí u 27 žádostí. Do první-
ho květnového týdne tak bylo 
vyplaceno 181 žádostí,“ doplnila 
Marcela Škrancová, vedoucí 
živnostenského úřadu, jehož 
pracovníci agendu zajišťují.   

Radní o mimořádné pomo-
ci rozhodli 6. dubna. Vedle 
desetitisícového daru schválili 
i odklad placení nájemného pro 
OSVČ, které podnikají v neby-
tových prostorách města. „Před 

několika dny došlo k otevření 
provozoven, nyní rozhodneme 
o tom, jak vysoká částka může 
být prominuta,“ upřesnil na 
konci května místostarosta 
Karel Krejza. 

Pracovníci živnostenské-
ho úřadu radili živnostníkům 
i tehdy, kdy se dotazy netýkaly 
bezprostředně živnostenské 
problematiky. V posledních 
týdnech šlo především o po-
skytování informací k žá-
dostem o dotaci na ošetřovné 
pro osoby samostatně výdě-
lečně činné (OSVČ), kdy se 
podmínky pro získání dotace 
několikrát měnily. V některých 
případech bylo potřeba pomoci 

i s vyplněním formulářů.
Od 11. května běží druhá 

výzva ministerstva průmyslu 
a obchodu, kdy živnostníci 
mohou žádat ošetřovné za du-
ben. Docházelo i k paradoxním 
situacím. „Vedle běžné agendy 
jsme během uplynulých dvou 
měsíců vyřídili i zhruba  
40 žádostí OSVČ na přerušení 
živnostenského podnikání 
z důvodů uzavření provozoven, 
které jsme obratem znovu 
aktivovali, když se žadatelé do-
zvěděli, že tím pádem nebudou 
mít nárok na žádný příspěvek 
či dotaci od státu,“ poukáza-
la na problémové momenty 
vedoucí úřadu. /se, eva/

nePřeHLédněte

Blíží se splatnost 
poplatku za psa

Litoměřičtí majitelé psů 
mají povinnost uhradit místní 
poplatek ze psů do 30. června.

Výše poplatku je stanovena 
u osoby mladší 65 let za kaž-
dého psa na 800 korun ročně, 
senioři starší 65 let zaplatí za 
každého psa snížený poplatek, 
který činí 200 korun ročně. 
Poplatek lze zaplatit hotově 
nebo kartou osobně na hlavní 
pokladně městského úřadu 
v Pekařské ulici, nebo přímo na 
oddělení poplatků, či bezho-
tovostně na účet  
19-24471/0100 vedený u Ko-
merční banky.

„Vzhledem k současné 
situaci žádáme spoluobča-
ny, aby maximálně využívali 
bezhotovostních plateb,“ 
uvedla vedoucí ekonomické-
ho odboru Iveta Zalabáková. 
U bezhotovostní úhrady je 
potřeba, aby byla připsaná na 
účet nejpozději 30. června. Při 
nedodržení termínu splatnosti 
bude poplatek navýšen. 

Údaje pro bezhotovost-
ní platbu jsou na složence, 
které byly či budou obyvate-
lům doručeny do poštovních 
schránek. „Variabilní symbol 
zůstává stejný jako loni 
a pokud si ho občané nepama-
tují, sdělíme ho po telefonu,“ 
upřesnila Kamila Frková z od-
dělení poplatků.

Více informací obdržíte 
na telefonních číslech 416 
916 142, 416 916 144 nebo 
zasláním emailu na kamila.
frkova@litomerice.cz či sarka.
stejskalova@litomerice.cz /fik/

agendu s výplatou příspěvku zajišťují pracovníci živnostenského úřa-
du. na snímku vedoucí úřadu marcela škrancová (vlevo) s kolegyní při 
vyřizování žádostí. Foto: eva břeňová

nové toaLety

Jde o další krok 
v bezbariérovosti
Nové, moderní a bazberiérové 
toalety byly uvedeny do provo-
zu v přízemí městského úřadu 
na Mírovém náměstí. Radnice 
tak učinila další krok na cestě 
k bezbariérovému úřadu. Toalety 
jsou primárně určeny handi-
capovaným občanům a jsou 
přístupné prostřednictvím 
Euroklíče.
    Radnice, které prostřenictvím 
tzv. Tiché linky umí komuni-
katovat i s neslyšícími, již má 
bezbariérové pracoviště pro 
seniory a handicapované obča-
ny přístupné přímo z Mírového 
náměstí i bezbariérový vstup do 
nově rekonstruované podatel-
ny. Nyní připravuje projekt na 
výstavbu výtahu, aby byla bez-
bariérová celá radnice. /bub/
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ze srdce děKujeme

Covidová jednotka: sestry a lékaři v první linii
Máme za sebou tři jarní mě-
síce jindy označované jako 
nejkrásnější v roce. Letos je 
však obcházel strach. Strach 
z nevyzpytatelnosti koronaviru,  
z neviditelného nepřítele. Niko-
liv však o sebe, ale o druhé. Jak 
ostatně říkali i zdravotníci, kteří 
dobrovolně nastoupili  
30. března pečovat o nakažené 
na covidovou stanici litoměřické 
nemocnice vedené staniční 
sestrou Stanislavou Rousovou 
a lékařem Petrem Podrapským,  
a krátce poté i na přilehlé 
pracoviště určené pro hospi-
talizované pacienty čekající na 
výsledek testu na COVID-19.  
Tzv. triážní pracoviště vedla  
staniční sestra Dana Titěrová 
a lékařka Martina Kalová. 

V první fázi, tedy v březnu, byli 
nakažení lidé z Litoměřicka převá-
ženi do Masarykovy nemocnice. 
Litoměřická nemocnice v běžném 
režimu infekční oddělení nemě-
la, nicméně hned na počátku 
epidemie aktivovala a aktualizova-
la pandemický plán a na vznik 
covidové stanice se intenzivně 
chystala. Její vedení totiž před-
pokládalo, že bude potřeba.

Proč v prostoru interny? 

„Důvodem je poloha, možnost 
samostatného vchodu do 
pavilonu, včetně příjezdu sanit, 
možnost zřídit v blízkosti stanice 
rentgenové pracoviště a vyčlenit 
pro těžší případy i pracoviště JIP. 
Dále možnost úplného uzavření 
okolních prostor pro jakýkoli 
pohyb pacientů a personálu, 
kromě speciálně určeného,“ vy-
světlil předseda představenstva 
nemocnice Radek Lončák.

„Prvního pacienta jsme přijali 
na konci března,“ vzpomíná Eva 
Bendová, vrchní sestra interního 
oddělení, která spolu s týmem 
a staničními sestrami v části 
interního pavilonu realizovala 
vybudování obou stanic pro 

nemocné koronavirem. Právě Eva 
Bendová společně s manažerkou 
pro nelékařské zdravotnické 
obory Lenkou Kalábovou přiví-
tala poslední dubnový den mě 
a dva kolegy, aby nás covidovou 
jednotkou provedla a přiblížila 
práci zdravotníků. Pochopitelně 
za použití všech ochranných 
pomůcek a dodržení přísných 
hygienických opatření.

Personál potřeboval bezpečné 
zázemí, i pro chvíle odpočinku

Nejprve společně kráčíme do 
první části stanice, fungující jako 
sesterna a pracovna lékaře. „Při-
pravujeme zde pomůcky, vedeme 
zdravotnickou dokumentaci, ale 
i odpočíváme.  S druhou částí, 
kde jsou hospitalizováni pacienti, 
komunikujeme pouze bezdrátový-
mi telefony,“ vysvětluje staniční 
sestra Stanislava Rousová, za-
tímco krizová koordinátorka Jana 
Petržilková kontroluje správné 
nasazení brýlí připomínajících 
ty potápěčské, lepicí páskou 
utěsňuje mezeru mezi nimi 
a ochranným oblekem. Stejně 
postupuje i v místě, kde končí 
návleky a rukavice. V infekčním 
prostředí nesmí být vidět milimetr 
kůže. Respirátor nejvyšší kvality 
je v tomto případě samozřejmos-
tí. Právě Jana Petržilková je na 
tyto situace speciálně školená. 
Sama působí jako aktivní záloha 
pro Centrum biologické ochrany 
Těchonín. Patřila mezi zaměstnan-
ce nemocnice, kteří pomáhali 
rozjíždět i testovací středisko na 
Zahradě Čech. 

Péče o nakažené byla fyzicky  
i psychicky náročná

Ve speciálním obleku vydrží 
sestry maximálně tři hodiny, poté 
jsou střídány.  „Nemůžeme se 
napít, dojít na toaletu, ani vysmr-

kat. Již dopředu tomu musíme 
přizpůsobit svůj biorytmus, takže 
před nástupem si raději nedáme 
ani kafe,“ říká všeobecná sestra 
Andrea Budilová, která na oddě-
lení pracuje jako koordinátorka 
ošetřovatelské péče s všeo-
becnou sestrou Hanou Melmuka. 

Právě ona nás po důkladné 
kontrole ochranného obleku 
provází druhou částí covidové 
stanice, kde jsou umístěni naka-
žení lidé. Je čas oběda. Jedna  
ze sester pomáhá s jídlem a pitím 
zde hospitalizované seniorce. 
Vesměs zde leží pacienti vyššího 
věku s potvrzeným onemocněním 
COVID-19. Většina z nich má řadu 
závažných chronických onemocně-
ní, včetně onkologických. 
Nejmladší pacient je  ročník 
1985. Průměrná doba hospita-
lizace činí dva týdny. Do ústecké 
nemocnice jsou překládáni jen ti 
v závažnějším stavu, připojeni na 
umělou plicní ventilaci. 

Dekontaminační proces  
byl nezbytností 

Před opuštěním části pro 
pacienty projde každý pracovník 
předepsaným dekontaminačním 
procesem ve speciálně vy-
členěné místnosti, teprve poté 
může přejít do tzv. „čisté“ části. 
Nikdo z tohoto oddělení, tj. 
ani z jedné části, neopustí po 
celou službu pracoviště, tedy 
nechodí po chodbách, nejezdí 
výtahy a ani nechodí do jídelny 
zaměstnanců. Zajištění úklidu 
a údržby rovněž probíhá pouze 
s použitím ochranných pomůcek 
s daným stupněm ochrany, kdy 
opuštění stanice je vždy možné 
až po předepsané dekontaminaci 
v určených prostorách, které 
jsou v části východu ze stani-
ce. Nemůže se tak stát, že by 
kdokoliv opustil stanici v obleku, 
ve kterém se pohyboval mezi zde 

hospitalizovanými pacienty, a šířil 
tak nákazu.

Legrace musí být, ale 
ne vždy bylo do smíchu

Je 30. duben, den, kdy se 
obvykle pálí čarodějnice. Dnes to 
však nouzový stav neumožňuje. 
Sestřičky se alespoň navzájem 
obdarovaly ochranným štítem, 
na kterém jsou namalované tváře 
čarodějnic. „Musí být i legrace 
a dobrá nálada. Jinak bychom to 
nezvládali s takovým nadhledem. 
Jsme tady perfektní parta, každý 
si plní své povinnosti a všichni 
pracují s maximálním úsilím. Moc 
si práce každého z týmu vážím,“ 
říká naprosto vážně Eva Bendová. 
V očích jedné ze sester se však 
zalesknou slzy. Dnes se dozvě-
děla, že její dcera žijící v Anglii 
má pozitivní test na koronavirus. 
„Víte, o sebe se člověk nebojí, 
je to naše práce, ale bojíme se 
o ostatní,“ říká a myslí přitom  
na svou nemocnou dceru.

Nikdo z personálu covidové 
stanice nebyl nakažen

Personál z několika oddělení 
nemocnice nastoupil dobrovolně 
na covidovou stanici s celkem 
28 lůžky a na triážní jednotku 
s 8 lůžky i přesto, že v zahraničí 
se při výkonu profese nakazily 
koronavirem desítky zdravotníků.  
Vedlo k tomu odhodlání a touha 
přispět svým dílem ke zdárnému 
zvládnutí pandemie. To, že se 
v ČR černé scénáře nakonec 
nenaplnily, nesnižuje odvahu 
a fakt, že se tito lidé statečně 
postavili do první linie. „Během 
velmi krátké doby vznikly dva 
nové týmy zdravotníků, lékařů 
i nelékařů, kteří se rychle sehráli 
a díky své disciplinovanosti fungo-
vali velmi profesionálně. Jsem 
na ně právem pyšná,“ neskrývala 
upřímnou radost vrchní sestra 
Eva Bendová. Když nás, novináře, 
utěsňovali do ochranných obleků, 
naprosto jsme v jejich profesio-
nalitu věřili. Svědčí o ní i fakt, že 
za celou dobu existence covidové 
stanice a triážního pracoviště 
nikdo z personálu nebyl naka-
žen.  „Je to týmová práce, všemi 
odborně perfektně zvládnutá, 
postavená na důvěře. Nikdo v tom 
není sám. Každý má při práci své-
ho buddyho – kamaráda, který ho 
jistí, stejně jako to mají potápěči. 
I oni musí věřit jeden druhému,“ 
slovně uzavřela naši návštěvu Eva 
Bendová.

Všem chceme velmi podě-
kovat. Z hloubi duše a od srdce.

Eva Břeňová

Péče o seniorku s prokázanou nákazou. Foto: Karel Pech 

Krizová koordinátorka jana Petr-
žilková s respirátorem nejvyšší 
kvality. Foto Karel Pech
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rozHovor se starostou

Velitel krizového štábu: „Černé scénáře 
se nenaplnily, je to zásluha nás všech“
Již 18 let stojí v čele lito-
měřického krizového štábu 
starosta Mgr. Ladislav Chlu-
páč. Za tu dobu zažil řadu 
krizových situací – především 
tři povodně, přičemž ta z roku 
2002 zaplavila část Litomě-
řic a stovky domů v okolních 
obcích. Na epidemii koronaviru 
však nikdo nebyl připraven. 
Existoval pouze pandemický 
plán nemocnice, jejíž vedení jej 
ihned aktualizovalo a uvádělo 
do praxe. Pomohly ale zku-
šenosti z předchozího krizové-
ho řízení.

Jak často zasedal krizový štáb? 
„Jednal téměř každý 

den. Často jsme využívali 
i videokonference, což byla 
vzhledem k epidemiologické-
mu stavu výborná věc. Vždy 
byli součástí jednání lidé, kteří 
v dané chvíli byli k dané proble-
matice nejvíce potřeba.“ 

Jak jste postupovali v první 
fázi? 

„Ihned jsme zmapovali ve 
spolupráci s Farní charitou nej-
ohroženější skupiny obyvatel – 
byli to senioři. Zhruba sto třicet 
nejohroženějších jsme obešli. 
Třetina z nich o pomoc požáda-
la, a tak jsme začali připravovat 
krizové potravinové balíčky. 
Prostřednictvím dobrovolníků 
jsme je lidem distribuovali až 
do jejich domácností. Zřídili 
jsme seniorské linky, kde mohli 

žádat o pomoc, radu, případně 
si popovídat s psychologem. 
Postupně už nešlo pouze o po-
traviny, ale i vyzvedávání léků, 
nakupování nebo třeba venčení 
psa.“

Registroval jste nějaké 
problémy?

„Největším problémem byl po-
čáteční nedostatek ochranných 
prostředků. Roušky šili lidé 
doma, šili je i kolegové na něko-
lika odborech, pomáhala zhruba 
padesátka dobrovolníků, které 
jsme využívali i k jiným úkolům. 
Distribuovali jsme je tam, kde 
byly potřeba, stejně jako dez-
infekci. Před infocentrem poz-
ději začal fungovat i rouškovník. 
Ochranné prostředky, včetně 
dezinfekce, jsme sháněli 
a distribuovali i mezi neziskové 
organizace, pracovníky sociálních 
služeb, členy IZS apod. V tomto 
směru velmi pomohla i iniciativa 
Liťák si pomáhá, jež následně 
sehnala dezinfekci také pro 
obyvatele města, kteří si ji mohli 
zakoupit na tržnici.“

Jak jste komunikovali?
„Snad jako první jsme zřídili 

na webu města samostatnou 
sekci věnovanou koronaviru, 
kde jsme centralizovali veškeré 
potřebné informace. Využí-
vali jsme i regionální televizi, 
Facebook, Mobilní rozhlas, přes 
něhož bylo rozesláno i několik 
krizových SMS zpráv, například 

o přerušení provozu MHD, každý 
den rozesílali tiskové zprávy 
médiím, telefonicky zodpoví-
dali dotazy obyvatel, ale i tiskli 
a roznášeli letáčky. Pravidelně 
jsme o přijatých opatřeních 
informovali starosty z okolních 
obcí, spadajících do správní 
působnosti města Litoměřice.“

 
Jak zpětně hodnotíte opatření, 
která město učinilo v boji proti 
koronaviru? 

„Vyplatila se spolupráce 
s neziskovými organizacemi, na-
příklad Farní charitou, Diakonií, 
Nadějí apod., které se starají 
o sociálně ohrožené obyvatele. 
Bylo postaráno i o bezdomovce, 
což vůbec nebylo jednoduché. 
V Domově pro seniory na Dóm-
ském pahorku byla už na začát-
ku března přijatá přísná hygi-
enická opatření. Jako účinné 
a velmi důležité se ukázalo být 
rozhodnutí přerušit provoz MHD, 
kterou využívali obzvláště senio-
ři. Více jsme je přiměli zůstávat 
doma. Pravidelně jsme de 
zinfikovali veřejná prostranství, 
včetně autobusového nádraží. 
Snažili jsme se nic nezanedbat.“

 
Čekali jste pouze na nařízení 
vlády?

„Pochopitelně jsme plnili 
veškeré pokyny, ale často jsme 
byli napřed. Například v zajištění 
hlídání dětí pro rodiče, kteří 
jsou součástí Integrovaného 
záchranného systému. Navíc 
některé pokyny nebyly zcela 
přesné. Například rozhodnutí 
o případném uzavření školek 

zůstalo na bedrech měst a obcí. 
My jsme je nechali v provozu 
pro rodiče, kteří museli do 
práce a neměli jinou možnost 
hlídání. Velmi kladně byla přijata 
i finanční pomoc města živnost-
níkům na překlenutí těžkého 
období.“

 
Litoměřicko patřilo v počtu 
onemocnění mezi nejposti-
ženější v republice. Dá se říct, 
proč tomu tak bylo?

„Určitě proto, že zhruba 
sedm desítek lidí pocházelo 
z Domova pro seniory U Trati. 
Další ohnisko se nacházelo 
ve Snědovicích. Dále zde byla 
celá řada rodinných výskytů. 
Ale situace nebyla v počtu 
nemocných na 100 tisíc obyva-
tel nikterak dramatická, jak se 
mohlo na první pohled zdát. 
Což ostatně ukázalo i plošné 
testování na Zahradě Čech, za 
jehož organizaci jsme mj. sklidili 
uznání z nejvyšších míst.“ 

Co si z této situace odnášíte?
„Jednoznačně pocit, že mezi 

námi žijí stovky lidí ochotných 
pomoci. Ať již městu, nemocnici 
nebo jeden druhému. Obrovské 
poděkování patří zaměstnancům 
nemocnice, členům Integrované-
ho záchranného systému, pra-
covníkům v sociálních službách, 
prodavačům v obchodech, 
Dobrovolnickému centru Farní 
charity, skautům, iniciativě Liťák 
si pomáhá a celé řadě dárců. Že 
se černé scénáře nakonec nena-
plnily, je zásluhou všech.“

Eva Břeňová 

DĚKOVNÉ TROUBENÍ. ve 20.30 hodin na velký pátek rozezněla 
potemnělé mírové náměstí státní hymna linoucí se z vyhlídkové věže 
Kalich v podání trumpetisty Pavla šorka. o patnáct minut později 
zazněla i před nemocnicí a na závěr před domovem u trati. město 
tak děkovalo lidem, kteří v boji s epidemií stáli v první linii. akce se 
účastnili i členové integrovaného záchranného systému jako hasiči, 
policisté, strážníci, zdravotníci a další. „emotivní, milé, krásné. až 
mi to vehnalo slzy do očí. všichni si zaslouží uznání.“ celou řadu ob-
dobných reakcí vyvolala tato událost na Fcb města.   Foto eva břeňová

RŮŽE PRO DOMOV U TRATI. stovku květináčů s kvetoucími růžičkami 
jako pozdrav od vedení města a zaměstnanců městského úřadu poslal 
starosta Ladislav chlupáč seniorům a zaměstnancům domova u trati, 
který byl kvůli koronaviru několik týdnů v karanténě. „Přemýšleli jsme, 
jak vám v této nelehké době udělat radost a dát najevo, že na vás město 
Litoměřice myslí a drží palce, ať s pomocí jeden druhému vše zvládnete 
a náročné dny přečkáte. snad vám udělá radost pozdrav jara v podobě 
kvetoucích květin, které zatím můžete sledovat jen ze svých oken. určitě 
ale již brzy bude lépe a vy zase vykročíte do rozkvetlé zahrady domova, 
do ulic města,“ napsal mj. starosta chlupáč v dopise, který byl předán 
spolu s květinami vedení domova. text a foto eva břeňová
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FinanČní injeKce

Technický klub získal 
šest milionů podpory

Technický klub mládeže 
finančně podpoří Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
Klub fungující při DDM Rozma-
rýn, jenž je příspěvkovou or-
ganizací města, získá od MŠMT 
na následující tři roky 6,3 milionu 
korun v rámci programu „Podpo-
ra polytechnického vzdělávání 
a gramotnosti v Ústeckém kraji“. 
Půjde o prostředky z Operačního 
programu Výzkum, Vývoj a Vzdě-
lávání. Podpora bude využita jak 
na vybavení klubu, tak i  
na platy pedagogů volného času, 
zapojených v projektu. /eva/

boj s Koronavirem

Technický klub tiskl ochranné štíty
Technický klub mládeže výrazně 
pomohl při zvládání epiemiolo-
gické situace. Tiskl totiž  
na 3D tiskárnách plastové 
komponenty pro ochranné štíty. 
Nyní se chystá rozšířit činnost.

„Šili jsme a vyráběli nejprve 
z vlastního materiálu, později 
se využilo k nákupu několika 
dotací. Dodnes bylo vyrobeno 
zhruba 1 500 roušek a dvě 
tisícovky štítů. Vše jsme posílali 
zdarma do zdravotnických a so-
ciálních zařízení. Vyhlásili jsme 
i dny, kdy si Litoměřičané mohli 
roušky vyzvednout na dvoře 
školy. Plastové komponenty se 
tvořily na deseti tiskárnách, na-
šich a zapůjčených například ze 
ZŠ v Litoměřicích, Žalhosticích 
a Štětí. Tiskárny jely nepřetrži-
tě,“ vzpomíná na náročné týdny 
spojené s bojem proti koronavi-
ru vedoucí technického klubu 
Jiří Rudolf. 

Pokud by došlo k dalšímu 
uvolnění, je technický klub 
připraven organizovat o prázdni-
nách příměstský tábor. „Už nyní 
se připravujeme na rozjetí aktivit 
v novém školním roce. Vedle 
technického klubu s pestrou 

škálou zájmových aktivit bude-
me fungovat jako jedno ze tří po-
radenských středisek pro nově 
vznikající síť 17 klubů v rámci 
Ústeckého kraje. Ty se zaměří na 
práci se školními skupinami, a to 
počínaje dětmi z mateřských 
škol a konče žáky středních 
škol,“ dodává Jiří Rudolf.

Třetí aktivitou technického 
klubu, která překračuje rámec 

školského zařízení, je Institut 
technického vzdělávání. V tzv. 
Sdílené dílně, v kurzech zamě-
řených na práci s textilem a ře-
mesla, hlavně práci se dřevem, 
se budou moci vzdělávat 
zájemci všech věkových skupin, 
prioritně především rodiče 
s dětmi. Institut by mohl zahájit 
činnosti po prázdninách.

Václav Sedlák 

vedoucí technického klubu jiří rudolf se zásilkou ochranných štítů 
určených pro domov důchodců. Foto václav sedlák

záPisy do PrvnícH tříd

Dvě školy musejí odmítat
K zápisům do prvních tříd zá-
kladních škol, které vzhledem 
k epidemii prvně probíhaly bez 
dětí, dorazily přihlášky celkem 
385 dětí. Což je o 44 méně 
než v roce předchozím, kdy šlo 
o populačně silný ročník.

„Z tohoto počtu jsme zazna-
menali 66 žádostí o odklad 
povinné školní docházky 
a děti budou tedy navště-
vovat buď přípravnou třídu 
v ZŠ Na Valech nebo v ZŠ 
Havlíčkova, případně zů-
stanou součástí předškolního 
vzdělávání mateřských škol,“ 

informovala vedoucí odbo-
ru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová. 

Nejvíce rodičů projevilo 
zájem o vzdělání poskytované 
Masarykovou ZŠ a ZŠ Boženy 
Němcové. Je zřejmé, že tyto 
školy nebudou moci přijmout 
všechny děti. Rozhodnou 
řediteli škol předem zveřejně-
ná kritéria jako spádovost, 
případně zda školu navštěvuje 
sourozenec apod. Nicméně 
kapacita ostatních zařízení je 
dostatečná. /eva/

PřiHLášKy do 12.6.

ZUŠ vyhlásila
termíny zápisů

Základní umělecká škola plně 
obnovila provoz, kolektivní výuka 
probíhá při maximálním počtu 15 
žáků ve skupině. Zároveň  
se konají zápisy.

Zájemci o studium si mohou 
vybrat z nabídky hudebního, vý-
tvarného, literárně dramatického 
a tanečního oboru. Přehled oborů 
a studijních zaměření naleznete 
na www.zusltm.cz v sekci „Umě-
lecké obory“. Uzávěrka přihlášek 
je stanovená na 12. června. Je 
možné přihlásit se buď elektro-
nicky přes portál www.zus.cz, 
nebo prostřednictvím vyplněné 
a podepsané přihlášky, kterou 
lze stáhnout na stránkách www.
zusltm.cz v sekci „Dokumenty“.

Tuto přihlášku je potřeba do-
ručit do kanceláře školy. Zájemci 
o studium budou kontaktováni 
a pozváni na individuální talen-
tovou zkoušku, která se usku-
teční od 22. do 30. června.  /fik/

smutná zPráva 

Odešel MUDr. Vladimír Valta
Dne 20. března se s námi  
ve věku 88 let navždy rozloučil 
MUDr. Vladimír Valta, nositel 
nejvyššího vyznamenání Čes-
kého červeného kříže, medaile 
Alice Masarykové a předseda 
Oblastní výkonné rady Českého 
červeného kříže Litoměřice (od 
roku 1997).

Jeho celoživotní profesí byla dět-
ská stomatologie. Po vstupu do 
ČSČK prováděl šíření zdravotnické 
osvěty na Litoměřicku. 

Ve volném čase rád maloval. 
Řadu let byl průvodcem  
v ploskovickém zámku. Po-
sledních dvacet let předával 
ocenění dárcům krve. Vždy 

se snažil, aby jim nepředával 
jen kus kovu, ale i kus ducha 
milosrdenství a radosti, že bylo 
někomu pomoženo. Vyškolil 
velké množství dobrovolných 
sester a členů ČČK, pomáhal 
při organizaci soutěží v první 
pomoci, závěrečných zkouškách 
kurzů ZZA atd.

Odešel slušný a vzdělaný 
člověk, kterého jsme měli rádi.

Olga Šotnarová,
ředitelka OS ČCK Litoměřice 

PředšKoLní zařízení

Míst ve školkách je dostatek
Zhruba dva týdny probíhaly v nestandardním režimu zápisy 
do mateřských škol. V době od 4. do 16. května se sešlo 216 
žádostí, což je zhruba stejně jako loni.

„Letos byl největší zájem o MŠ Stránského, kde je pouze 15 volných 
míst po dětech, které odcházejí do základní školy. Zájem však toto 
číslo převýšil. Uchazeče o tuto mateřskou školu umístíme po dohodě 
s rodiči do jiného zařízení, kde volná místa ještě zbývají,“ informovala 
ředitelka Mateřských škol Litoměřice Monika Mejtová.

Na začátku letošního roku navštěvovalo 11 městských mateř-
ských škol 741 dětí. „Kapacita je však vyšší, umístit do nich mů-
žeme z hlediska hygienických norem až 886 dětí. Umísťovány ale 
budou jen do 10 škol s celkem 36 třídami, protože MŠ Beruška 
v Revoluční ulici je zcela zaplněna. V našich zařízeních zabezpe-
čujeme předškolní vzdělávání dětí, věnujeme se i dětem vyžadující 
speciální vzdělávací potřeby, dětem s odkladem školní docházky 
a máme i jednu třídu pro děti mladší tří let,“ dodává ředitelka 
Mejtová. /eva/
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investice 

Polohovací lůžka nejsou jedinou investicí
S cílem zvýšit pohodlí seniorů a zároveň zefek-
tivnit provoz nadále město investuje do Domova 
pro seniory na Dómském pahorku, který vstoupil 
do druhého desetiletí existence.

Na základě koncesní smlouvy ho sice provozuje 
Farní charita, nicméně město je vlastníkem objek-
tu. Loni pro toto zařízení uvolnilo z rozpočtu 1,9 
milionu na provoz a 1,2 milionu korun na vybavení, 
s obdobnou podporou počítá i v roce letošním.

„Koncem roku například nakoupilo deset auto-
maticky nastavitelných polohovacích lůžek. Tím se 
zvýšil komfort a bezpečnost uživatelů a ulehčila 
manipulace pracovníkům přímé péče,“ vysvětlila 
vedoucí domova Veronika Chaloupková.

Polohovací lůžka nebyla jedinou loňskou investicí 
města. Další prostředky byly vynaloženy do vybavení 
stravovacího úseku. Cílem totiž je další zkvalitnění 
stravy, ta je pro seniory jedním z mála požitků. 
Během roku probíhá oblíbené grilování. Loni domov 
pořádal dva gastrovečery, při kterých studenti 
připravovali před uživateli pokrmy, kombinovali je 
a obsluhovali. Nově dochází profesionální šéfkuchař 
Vladimír Šmejkal. 

 „Pořídili jsme i novou bezobslužnou myčku, jež 
ušetří práci jednoho zaměstnance, zkrátí se proces 
mytí a sníží spotřeba vody a energie. Vážíme si 
každoroční pomoci města a už se těšíme na mul-
tifunkční pánev a profesionální pračku se sušičkou, 

na jejichž letošní nákup už městská rada schválila 
finance. Letos ještě dostaneme darem automobil 
pro potřeby stravovacího úseku,“ dodala vedoucí. Co 
ale zatím chybí, je užitkový automobil na přepravu 
osob. Proto může absolvovat výlety osobním vozem 
jen omezený počet uživatelů. Václav Sedlák 

změnu ve vybavení novým polohovacím lůžkem si 
pochvaluje i markéta Podzimková, která využívá 
služby domova druhým rokem. Foto: václav sedlák 

Pomoc v PříPadě nouze

Město rozdá seniorům sto „SOS hodinek“ 
Město ve spolupráci s Farní 
charitou bezplatně předá 
stovku tzv. „SOS hodinek“ 
litoměřickým seniorům, kteří 
se mohou ocitnout v ohrožení 
života. Rozšiřuje tak nabídku 
sociálních služeb, která cílí na 
nejstarší obyvatele.

Pro tyto účely speciálně vyro-
bené hodinky obsahují GPS pro 
lokaci osoby a SIM kartu. V pří-
padě ohrožení senior zmáčkne 
červené SOS tlačítko, poté je 
spojen s dispečinkem umístěném 
v recepci domova na Dómském 
pahorku. Funguje v nepřetrži-
tém provozu. Školený personál 
komunikuje s klientem a v přípa-
dě ohrožení zajistí ihned pomoc. 
Zároveň mohou být upozorněny 
i blízké osoby seniora. Výhodou 
není jen odolnost proti vodě, 
prachu a nárazu, ale také snadná 
manipulace, nabíjení nebo přenos 
dat na dispečink, který průběžně 
vyhodnocuje stav osoby. 

Pořizovací náklady projektu 
SOS hodinek činí 958 tisíc, 
z čehož město hradilo 750 tisíc 
korun. Služba bude provozována 
pečovatelskou službou Farní 
charity. „Přestože vstupní nákla-
dy na pořízení hodinek činí 9500 
korun na osobu, první stovka 
seniorů z Litoměřic dostane 
hodinky zdarma. Lidé uhradí jen 

náklady spojené s provozem SIM 
karty, tj. 250 korun měsíčně,“ 
vysvětluje ředitelka Farní charity 
Litoměřice Karolína Wankovská.

Po vyčerpání první stovky 
hodinek předaných předem 
prověřeným zájemcům zdarma 
se mohou hlásit i obyvatelé 

z okolních obcí. Ti však již budou 
muset zaplatit jednorázově 
9500 korun a následně měsíční 
paušál ve výši 250 korun. V poři-
zovací ceně jsou kalkulovány 
výrobní náklady i následný servis 
spojený s provozem celé služby, 
včetně dispečinku. 

V rámci prvního roku bude 
projekt realizovaný jako pilotní 
ve spolupráci s Masarykovým 
ústavem vyšších studií ČVUT 
a Technologickou agenturou ČR, 
které se budou podílet na vy-
tváření statistik a odstraňování 
chybovosti. 

„SOS hodinkami tak město 
doplňuje již fungující projekt 
a mobilní aplikaci Komplan, kte-
rý slouží jako rychlá navigace 
v případě potřeby sociálních 
a zdravotních služeb, a I.C.E. 
kartu – tzv. seniorskou obálku,“ 
informovala vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Renáta Jurková. „Cílem 
celého projektu bylo podpořit 
Farní charitu Litoměřice v rám-
ci pečovatelské služby, udržet 
lidi co nejdéle v jejich bez-
pečném a přirozeném prostře-
dí v rodinách a dále rozšiřovat 
nabídku sociálních služeb, 
k čemuž nám pomáhá toto 
chytré řešení,“ dodal tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš.

 Filip Klieštik

Kapacita domova 
nestačí

Domov na Dómském 
pahorku ve správě Farní chari-
ty Litoměřice pečuje o seniory, 
kterým převážně z důvodů vy-
sokého věku, zhoršení zdravot-
ního stavu, mobility a sociální 
situace nemůže být dosta-
tečně zajištěna péče rodinou 
nebo službou domácí péče.

Jeho kapacita je 108 lůžek, 
naprostou většinu uživatelů 
tvoří ženy. Ve starším objek-
tu domova je ještě 14 lůžek, 
z toho 10 pro seniory a čtyři 
lůžka pro tak zvanou odleh-
čovací službu, po dobu do 
tří měsíců, kdy se o seniora 
nemůže postarat rodina. 
Kapacita domova nestačí 
uspokojovat zájem seniorů, 
například loni přijal na 160 
žádostí. Součástí žádosti 
o pobyt v domově je vyjádření 
lékaře o tom, do jaké míry je 
žadatel soběstačný. Po eviden-
ci následuje sociální šetření 
v rodině žadatele a projednání 
v komisi, schválená žádost 
postupuje do pořadníku. /se/

90letá paní božena Klonfarová žijící již 25 let v dPs ve švermově ulici 
byla první, kdo od starosty a ředitelky Farní charity převzal krizové sos 
hodinky, které vidíme na ruce. z hodinek měla obrovskou radost. Loni 
totiž v koupelně večer upadla a na podlaze ležela až do rána, než ji 
našla pečovatelka. nyní si již sama přivolá pomoc. Foto: eva břeňová 
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důsLedKy ePidemie

Město podpořilo Zahradu Čech 
Společnost Zahrada Čech dostane od města 
mimořádnou podporu ve výši devíti milion korun. 
Zároveň jí bude prominut poplatek za nájem 
areálu vlastněného městem. Rozhodli o tom lito-
měřičtí zastupitelé. Pomoc společnosti, kterou 
epidemiologická situace kompletně připravila 
nejen o příjmy, ale i finance investované do roz-
jezdu sezóny, avizoval také Ústecký kraj.

„Zrušena byla celá jarní sezóna, kterou jsme půl 
roku předem připravovali. Do její marketingové 
kampaně jsme již dali statisíce korun. Přišly 
vniveč. I nadále zajišťujeme chod výstaviště. 
Ale co je důležité, nemůžeme si dovolit přijít 

o zaměstnance. Bez nich bychom provoz již ne-
obnovili,“ charakterizovala těžké období ředitelka 
Zahrady Čech Michaela Mokrá.

Skutečnost, že si podporu města společnost 
zaslouží, dokládá místostarosta Lukas Wünsch 
za pomoci studie zpracované státní organizací 
CzechTourism, založenou na podporu cestovní-
ho ruchu. Z ní vyplývá ekonomický přínos vý-
staviště nejen pro Litoměřice, ale celý kraj. „Ne-
zanedbatelné jsou i příjmy pro veřejné rozpočty, 
jako jsou odvody DPH, daně z příjmu, spotřební 
daně apod. Je proto důležité Zahradu Čech 
podpořit,“ apeloval na zastupitele místostarosta 
Wünsch. /eva/

zaujaLo nás

Farmářské trhy jsou  
na tržnici i výstavišti
Lidé si v těchto dnech mohou 
vybírat z nabídky sortimentu 
na dvou trzích - na výstavišti 
a tržnici Felixe Holzmanna.

Nově se od května každou 
druhou sobotu otevírají na 
výstavišti „Venkovské trhy“ 
s možností uspořádání rodinné-
ho pikniku či procházky areálem 
ZČ. Další se uskuteční 6. a 20. 
června a 4. července. Návštěvní-
ci zde nakoupí čerstvé potraviny 
a kvalitní produkty od lokálních 
pěstitelů a regionálních výrobců. 

Lidé si opět našli cestu také 
na tržnici, kde v pátek pokračují 
oblíbené farmářské trhy doplně-
né o sortiment řemesel. Jednu 
sobotu v měsíci se tu konají 
speciální trhy. Konkurence se 
neobává pořadatel farmářských 
trhů Libor Uhlík. „Nemyslím si, 
že bychom si překáželi, máme 
totiž i rozdílné prodejce. V pátek 
městskou tržnici zaplňují pře-
devším zahradníci se sorti-
mentem sadby a bylinek, řezníci, 
pekaři a sýraři. První letošní 
speciální trhy se uskutečnily 
za velkého zájmu veřejnosti 
23. května s nabídkou vín, piva 
a sýrů od malých regionálních 
výrobců. Příští tematické trhy, 
20. června, kdy už budou mít 
svou zeleninu místní pěstitelé, 
zaměříme právě na jejich čerstvé 
produkty,“ říká pořadatel. /se/

marKetinGovÝ PrůzKum 

Ekonomický přínos akcí je výrazný 
 Akce pořádané Zahradou Čech znamenají nejen 
pro region Litoměřicka, ale i Ústecký kraj, velký 
ekonomický přínos. Vyplývá to z marketingové-
ho průzkumu.

Šetření realizovala organizace MindBridge Con-
sulting ve spolupráci s agenturou CzechTourism. 
Marketingoví specialisté se podíleli na podobných 
průzkumech u velkých akcí jako například festival 
Colours of Ostrava či Barum Czech Rally.

A jak šetření probíhalo? Specialisté na průzkum 
trhu a marketing navštívili tři konkrétní akce na 
výstavišti, a to Tržnice a Bydlení na Zahradě Čech 
(TBZČ), Autosalon a zářijový Zahradnický veletrh 
Zahrada Čech (ZČ). Tazatelé měli zadané kvóty, 
kolika mužů a žen se mají dotazovat na jednot-
livých akcích. „Dotazník jsme připravili společně 
se zadavatelem. Návštěvníci odpovídali na otázky 
týkající se například útrat, spokojenosti, celkového 
hodnocení a důvodů, proč přijeli na danou akci,“ 
popsal konkrétní kroky Tomáš Kravka, executive 
director MindBridge Consulting.

„Přínos je obrovský zejména z pohledu domá-
cího cestovního ruchu,“ uvedla Soňa Machová, 
vedoucí marketingového výzkumu CzechTourism. 
Výsledky průzkumu ukázaly, že u všech tří hodno-
cených akcí tvořili téměř 90 % návštěvníci přijíž-

dějící odjinud. Tři čtvrtiny z nich se do Litoměřic 
chystá pouze k návštěvě vybrané události a ne-
plánuje ve městě jinou aktivitu. Nejlepší celkové 
hodnocení získala ZČ se známkou 1,9. V těsném 
závěsu je TBZČ, jež byla hodnocena známkou 2. 
Návštěvník veletrhu ZČ průměrně za den utratí 
1 897 korun. Ekonomický přínos (částka, kterou 
návštěvníci celkem utratí) je v případě TBZČ 34,9 
milionu a pro ZČ až 118,5 milionu korun.

„Výsledná data jsou velmi příznivá. Ukazují 
významnou úlohu, kterou Zahrada Čech hraje 
v prezentaci nejen samotného města, ale celého 
Ústeckého kraje. Průzkum vypovídá o tom, že 
má Zahrada Čech vybudované vysoké renomé 
a silnou tradici. Pořádané akce mají budoucnost 
a hodnocení návštěvníka jsou převážně pozitivní. 
Přesto víme, že je řada věcí, které se dají neustá-
le vylepšovat a rozvíjet, o což se budeme snažit 
i v nadcházejících letech“ uvedla Michaela Mokrá, 
marketingová, provozní a obchodní ředitelka 
společnosti Zahrada Čech s.r.o. /pek/

reaKce

Návštěvníky je 
třeba udržet

Těžit z výsledků průzkumu 
plánuje i město, které by chtělo 
návštěvníky Zahrady Čech 
udržet delší dobu. Z výzkumu 
agentury CzechTourism vyplývá, 
že Litoměřice mají potenciál pro 
tvorbu turistických balíčků, které 
by prodloužily pobyt návštěvníka 
Zahrady Čech v Litoměřicích.

„Nicméně je tu úskalí, se 
kterým se odbor marketingu 
setkává denně, a tím je ome-
zená ubytovací kapacita. Kvůli 
ní většinou nelze v Litoměřicích 
pořádat vícedenní konference. 
Citelně chybí i ve dnech, kdy 
ve městě probíhají významné 
akce typu Zahrady Čech apod. 
Proto zatím pracujeme zejména 
s jednodenním návštěvníkem,“ 
sdělila Martina Vondráková, 
marketingová manažerka od-
boru komunikace, marketingu 
a cestovního ruchu městského 
úřadu, jenž byl zadavatelem 
průzkumu. /pek/

v případě zájmu je nutné si piknikový koš zahrady Čech objednat předem 
na tel. č. 420 739 602 211. Foto: radka jakovcová 

Užijte si pravý 
Piknikový den

V rámci „Venkovských trhů“ 
si mohou návštěvníci užít také 
pravý Piknikový den.  
   „Po předchozí domluvě pro 
vás rádi přichystáme piknikový 
koš plný dobrot spolu s dekou. 
Na výstavišti plném zeleně 
si můžete najít klidné místo 
a užít si slunečný den s vínem, 
obloženým prkénkem, ovocem, 
zeleninou i olivami“ upřesnila 
Michaela Mokrá, obchodní, mar-
ketingová a provozní ředitelka 
společnosti Zahrada Čech. Pro 
účastníky pikniku je k dispozici 
také wifi připojení. /jak/
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marKetinG města

Nové propagační předměty 
koupíte také v e-shopu
Zbrusu novou kolekci propagačních předmětů 
města si můžete zakoupit v infocentru měst-
ského úřadu. Pro turisty, kteří se nemohou 
vydat do Litoměřic, spustil městský úřadu 
novou službu, kterou je prodej prostřednic-
tvím e-shopu.

Předností různorodých propagačních předmětů je 
nejen moderní design, ale i praktičnost, jedinečnost 
a příznivé ceny. Design byl tvořen v souladu 
s novým grafickým vizuálem města, který nahradil 
loni platný vizuál tvořený u příležitosti 800. výročí 
Litoměřic. 

„Pro letošní turistickou sezónu, která s ohledem 
na koronavir bohužel nemohla být slavnostně za-
hájena, jsme připravili celou řadu nových propa-
gačních předmětů. Kromě tří druhů triček jsou to 
i barevně sladěné kšiltovky, nákrčníky, látkové tašky, 
dále dvojdílné čajové soupravy, hrnky, zápisníky, 
píšťalky nebo třeba podsedáky vhodné do letního 

kina nebo na koncerty a mnoho dalšího. Věříme, že 
každý si vybere,“ říká vedoucí odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu Eva Břeňová. 

V loňském roce zahájená spolupráce s místními 
podnikateli pokračuje i v letošním roce. Ke koupi 
opět jsou v infocentru vynikající lanýže, čokoládová 
lízátka a další zboží z Čokolabu, dárkové balení 
piv s logem města od Biskupského pivovaru, vína 
s etiketou litoměřických panoramat z Vinařství Pod 
Sedlem a nově balení kávy z pražírny Zoban. 

Zboží lze za příznivé ceny zakoupit nejen v info-
centru, ale nově i prostřednictvím e-shopu. „Z po-
hodlí domova si projděte nabídku, nakupte a zásilku 
odešleme na uvedenou adresu. Věříme, že i tato 
forma prezentace přispěje k rozhodnutí lidí navštívit 
město Litoměřice,“ uvedl pracovník infocentra 
Ondřej Přecechtěl.

Využití služby je velmi jednoduché. E-shop se 
stal součástí facebookové stránky Litoměřice Srd-
cem, kde má vlastní záložku „Obchod“.  /eva/

tiPy na vÝLet

Turistické linky
se rozjely

Švestková dráha (U10) 
je nejmodernější regionální 
tratí v republice a brázdí trasu 
Milešovským středohořím mezi 
Litoměřicemi a Mostem. Na 
trase můžete vystoupit třeba 
v Třebenicích a vydat se na zří-
ceninu hradu Košťálov či Skalku, 
nebo v Třebívlicích a zamířit na 
Blešno či vzdálenější Oltařík. 

Historická Zubrnická muse-
ální železnice (linka T3) vás 
během víkendů a svátků sveze 
z Ústí nad Labem přes Velké 
Březno až do Zubrnic, kde si 
projděte Muzeum v přírodě 
nebo si třeba vyšlápněte až na 
Bukovou horu.

Podřipský motoráček (linka 
T5) vám nabídne panorama-
tickou jízdu z Roudnice nad 
Labem přes Budyni nad Ohří do 
Libochovic, odkud dál můžete 
pokračovat pěšky na vrchol 
zříceniny hradu Hazmburk. Nová 
je letos linka T4 mezi Litoměři-
cemi - Lovosicemi – Oparnem 
a Chotiměří. Ta se rozjede 26. 
5. Přístup do Oparenského údolí 
nebo na vrchol Lovoše tak bude 
dostupnější! Linka bude mít 
navíc i držák na 5 kol! /kub/

vizuáL města

Příjezd zkrášlily
nové cedule
Návštěvníky Litoměřic vítají 
nové cedule umístěné na dvou 
místech při vjezdu do města 
– v ulicích Českolipská a Žele-
tická. Vytvořeny byly v souladu 
s novým grafickým vizuálem 
navrženým grafičkou Evou Vopel-
kovou, který město s příchodem 
roku 2020 postupně propisuje 
do života Litoměřic. 

Již nyní je možné vídat nové 
logo na autobusech městské 
dopravy, bannerech, plakátech, 
letácích či propagačních mate-
riálech. Postupně dojde k celé 
řadě změn, včetně značení 
městských budov, venkovního 
orientačního systému apod. 

/eva/, foto M. Bubeníčková

PravideLné PLavby

Lodní doprava
zahájila provoz

Před několika dny se rozjely 
i lodní linky na trase Ústí n. L. 
- Litoměřice. Na loď je možné 
si vzít kolo a plavbu kombi-
novat s cyklistikou i s řadou 
přívozů fungujících na Labi! 
Loď vyplouvá vždy v Ústí n.L. 
v 9.20 a v Litoměřicích kotví 
ve 12.35. Na zpáteční cestu se 
vydává ve 14.30. V určité dny 
pluje i do Roudnice n. L. nebo 
do Nučnic (www.ceskéstredho-
ri.cz).     /kub/

o PrázdninácH

Cyklobus vás vyveze
do Středohoří

Pro cyklisty začne během 
víkendů od 27. června až do 
9. září jezdit tradiční cyklobus 
z Litoměřic a Roudnice nad 
Labem, aby je vyvezl do kopců 
Českého středohoří (Bílý Újezd, 
Verneřice) a nabídl možnost 
příjemného svezení dolů. /kub/

zaHrnuje osm objeKtů

Okruh církevní památky
Již tradiční letní turistický pro-
dukt nabídne možnost vstupu 
až na osm památek za jeden 
voucher, který navíc poskytuje 
odměnu.

Za každé tři vstupy/razít-
ka mohou návštěvníci čerpat 
zdarma kávu ve Fér Kafe 
v parku Václava Havla nebo 
pivo v Biskupském pivovaru 
U Sv. Štěpána. Přes léto se 
tak budou moci návštěvníci 
podívat do řady kostelů, jako 

je kostel Všech svatých, do 
kostela sv. Jakuba, do kostela 
Zvěstování Panny Marie i do 
katedrály sv. Štěpána, dále 
pak navštívit věž katedrály, 
vyhlídku Kalich či Diecézní 
muzeum a galerii. Okruh začíná 
v pátek 26. června a vouchery 
budou moci být uplatňovány 
vždy od úterý do neděle. Na 
památkách platí jednorázové 
vstupné. V září bude okruh  
fungovat od čtvrtka do neděle.

Radana Kubíčková

zajímavost

Muzeum vystavuje
otisk Gottovy dlaně

Otisk zesnulého Karla Gotta 
rozšířil s příchodem nové turis-
tické sezóny počet exponátů 
vystavených v Muzeu křišťálový 
dotek (dvorní trakt Mírového ná-
městí 18/10). Muzeum nabíze-
jící v České republice unikátní 
sbírku otisků dlaní slavných 
osobností v podobě křišťá-
lových plastik je otevřeno mimo 
pondělí každý den od 10 do 
17 hodin. Vstupné pro dospělé 
činí 50 Kč, děti 6-15 let zaplatí 
35 Kč. Více informací na www.
hunatmuseum.cz. Návštěvu si 
můžete zpestřit interaktivní 
aplikací Geofun, která je ke 
stažení na www.geofun.cz nebo 
přímo na místě prostřednictvím 
WiFi. /eva/
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mácHovou stoPou

Literární soutěž 
byla vyhlášena
Letošní ročník literární soutěže 
Máchovou stopou určený pro 
literární amatéry a nadšence 
byl zahájen. Vyhlašovatelem je 
opět Knihovna K. H. Máchy. 

Ve dvou kategoriích (žáci do 
18 let a dospělí) se může soutě-
že zúčastnit každý, kdo v sobě 
cítí přetlak tvůrčích sil, inspira-
ce a nápadů. Téma letošního 
ročníku je prosté – POINTA! Oče-
kávají se tedy prozaické texty se 
zajímavým, nápaditým, osobitým 
vyvrcholením.

Zájemci mohou zasílat své 
příspěvky na e-mailovou adresu: 
machovoustopou@seznam.cz. 
Uzávěrka je 10. září. Na vítěze 
čekají věcné ceny, ale také kurz 
tvůrčího psaní pod vedením 
zkušených lektorů. Více na  
www.knihovnalitomerice.cz.

/baš/

usKuteČní se vinobraní?

Otazníky visí nad kulturou nadále
Uskuteční se letos v srpnu 
pivobraní? Můžeme se v září těšit 
na oblíbené vinobraní? Zatímco 
pivobraní organizátor, tedy Měst-
ská kulturní zařízení (MKZ), již 
zrušil, s vinobraním zatím stále 
počítá. U některých původně 
zrušených akcí již byly zveřejněny 
náhradní termíny konání, přičemž 
vstupenky zůstaly v platnosti.

Například Travesti show se má 
konat 1. září a Talkshow 3v1 
v červenci (13.7.). Zcela roz-
hodnuto však není. „Prodáno je 
totiž 700 vstupenek, takže čeká-
me na vládní nařízení, kolik osob 
bude moci být v sále přítomno,“ 

sdělila ředitelka MKZ Věra Kmo-
níčková. Zakoupené vstupenky 
majitelům platí i nadále. „Doufá-
me, že nastalá situace nám 
brzy dovolí pomalu se navracet 
do normálu, přivítat milovníky 
kultury a plánovat pro ně pořady 
nové,“ dodala ředitelka.

Zřejmě jednou z prvních 
akcí pořádaných MKZ bude 
červnová degustace vín v hradu, 
jíž se pravidelně účastní kolem 
30 osob. Organizovány budou 
i „Rozpustilé letní čtvrtky“ určené 
nejmenším návštěvníkům, které 
by měly být zahájeny v červnu 
v atriu kulturního domu, stejně 
jako „Taneční odpoledne pro se-

niory“ v sále hradu. Vše bude zá-
ležet na rychlosti, s jakou budou 
rozvolňována vládní opatření.

Volný čas souvisejí-
cí s uzavřením KKC využili 
zaměstnanci MKZ k vytvoření 
nové únikové hry, poskytující 
zábavu nejen pro milovníky 
adrenalinu a napětí. Účastníci 
zažijí napětí v podobě hledání 
indicií a luštění hádanek či ori-
entace v prostoru KKC. Se svým 
maximálně šestičlenným týmem 
budou muset opustit únikovou 
místnost ve stanoveném čase. 
„Uděláme vše pro to, abychom 
hru představili již v červnu,“ 
dodala ředitelka. /ihe/

26. 5. – 1. 11.
Sancta Maria - Mariánská úcta 
na Litoměřicku. Výstava předmě-
tů spojených s mariánským 
kultem. Seznámíte se i s osudy 
již neexistující kaple Panny M. 
Pomocné na ltm. předměstí, hu-
debními prameny regionu nebo 
s historií morového sloupu na 
Mírovém náměstí. Obl. muzeum
 
29. 5. – 3. 7.
The other Prague
První autorská výstava portrét-
ního fotografa Gastóna Etchego-
yen-Miguela - jiný pohled na 
Prahu. Kavárna Fér Kafe

4. 6. – 6. 9.
Máchovskou krajinou
Vernisáž ilustrátorky Aleny Be-
ránkové v hl. budově galerie 4.6. 
od 17:30 h. Poezie obrazem ve 
stejný čas v minigalerii

5. 6. Yesterday 
Písně skupiny Beatles v novém 
podání. Letní kino, 21:15

10. 6. – 16. 8.
Site specific project
Vernisáž fotografií Pavla 
Máry 9.6. od 17:30 v kostele 
Zvěstování Panně Marii

12. 6. Noc kostelů 
Představení křesťanské kultury, 
umění, hudby a duchovních 
hodnot. Římskokatolické kostely 
a kaple, 18 h

18. 6. – 23. 8.
Terezínské kontemplace
Vernisáž výstavy výtvarných děl 
k 75. výročí osvobození ghetta 
Terezín bude 17.6. od 17:30 h
v Sever. galerii výtvarného umění

26. 6. Divadlo Continuo
17:00 Zuna – loutková pohádka 
inspirovaná magickými příběhy 
z různých koutů světa
21:30 Please leave a message 
– taneční a fyzické divadlo 
o lidské touze komunikovat
Letní kino

10. 7. – 7. 8. Mezi tóny II.
Neuzavřený soubor fotografií 
Miroslava Zimmera z koncertů 
i jiných hudebních akcích, sou-
těžích a vystoupeních. Některé 
ještě z dob analogu. Kavárna 
Fér Kafe, vernisáž 10.7. v 17:30 

Dílna ručního papíru
13. 7. Strom nebo tajemná 
zvířata z lepenky. 
20. 7. Maska nebo hra Domino
Tvořivé dílny pro celou rodinu 
z použitého recyklovaného ma-
teriálu vždy od 10 h, vžy nutná 
registrace

TIPY PRO VÁS

taKé Letní Kino Promítá

Kino Máj obnovilo provoz
Kino Máj promítá. Sestavit 
měsíční program v předstihu 
je zatím nemožné. Sezónu 
zahájilo i letní kino.

Kino Máj otevřelo jako jedno 
z prvních v republice. „Postu-
pujeme v souladu s vládními 
nařízeními. Rozmístění ná-
vštěvníků je upraveno tak, aby 
vše vyhovovalo bezpečnost-
ním parametrům. Mezi dvojicí 
například zůstává jedno místo 
neobsazeno. Celková kapacita 
kina tak klesla na 98 z celkových 
zhruba tří set míst,“ informovala 
ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. 
Četnost projekcí se postupně 
zvyšuje. „Jednání s distributory 
jsou však náročná, stanovují 
nové termíny premiér, proto 
není možné sestavit v předstihu 
měsíční program,“ vysvětlil 
vedoucí kina, proč není program 
zveřejněn ve zpravodaji.

Sezónu zahájilo i letní kino, 
a to poslední květnový den 
filmem Poslední aristokratka. 
Kinoklub Ostrov připravil pes-
trý program. Na konci června 
kino přivítá Divadlo Continuo. 
Diváci nahlédnou do tvorby 
známého divadelního souboru 
z jižních Čech, který je proslu-
lý mezinárodními divadelními 
projekty. Poslední červnová so-
bota bude patřit akci pro celou 
rodinu Ostrov chutí – naše 
radost s kulinářskými zážitky 
a výtvarnými dílnami, kterou 
zakončíme projekcí nového 
zpracování příběhu Lassie  
se vrací. V červenci a v srpnu 
zvýšíme počet promítání  
na středy a pátky. Na konec 
srpna připravujeme jubilejní 
20. Filmový festival Litoměřice 
s řadou zajímavých snímků 
i hostů,“ uvedla za pořadatele 
Hana Galiová. /eva, ihe/

KuLtura

LETNÍ
KINO
ČERVEN (21.15 h.)

5. 6. YESTERDAY
/VB, 2019, 116 min/. Režie: 
Danny Boyle. Písně skupiny 
Beatles v novém podání.
12. 6. STAŘÍCI
/ČR, Sl., 2019, 92 min/
Režie: M. Dušek, O. Provazník
O jedné neobvyklé životní 
misi. V hl. rolích Schmitzer a L. 
Mrkvička.
19. 6. SLUNOVRAT
/USA, Švédsko, 2019, 147 min/. 

Režie: Ari Aster. Mysteriózní 
horor o podivných rituálech let-
ního slunovratu v jedné švédské 
vesnici odříznuté od světa.
24. 6. TAKOVÍ NORMÁLNÍ ZABI-
JÁCI. /USA, 1994, 118 min/
Režie: Oliver Stone
Kultovní film o lásce a násilí 
s nadsázkou a humorem.
26. 6. DIVADLO CONTINUO
17:00 ZUNA loutková pohádka 
pro děti i rodiče inspirovaná 
magickými příběhy. /50 Kč/
21:30 PLEASE LEAVE 
A MESSAGE taneční a fyzické 
divadlo o lidské touze komuni-
kovat
/předprodej 200, 250 Kč na 
místě/

27. 6. OSTROV CHUTÍ – NAŠE 
RADOST. Akce pro celou rodinu 
od 15:00
21:15 LASSIE SE VRACÍ
/Německo, 2020, 100 min/
Režisér: Hanno Olderdissen
Nejslavnější pes kinematografie 
se vrací do kin. A spolu s Lassie 
se vrací i úžasný příběh o neroz-
lučném přátelství chlapce a kolie.

Letní kino je zastřešeno. Promí-
táme od 21.15 hod. za každého 
počasí. Upřednostňujeme 
nákup vstupenek prostřednic-
tvím smsticketu. Program na 
červenec bude zveřejněn na 
webových stránkách v průběhu 
června. www.kinoostrov.cz
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rozmarÝn již HLásí PLno

Míst na táborech rychle ubývá
Dům dětí a mládeže Rozmarýn 
(DDM), divadlo, knihovna či tým 
Bezva party zajišťují během 
letních prázdnin v Litoměři-
cích a okolí příměstské tábory 
různého zaměření.. S výběrem 
letního tábora by ale neměli 
zájemci otálet, místa rychle 
ubývají. Například Rozmarýn již 
hlásí plno.

Divadlo je během léta k dispo-
zici dětem, které si chtějí osvojit 
herecké dovednosti, dozvědět 
se informace o divadle nebo vy-
zkoušet práci na jevišti. Zařízení 
vypsalo dva pětidenní termíny, 
rozdělené dle věkových kategorií. 
Děti od 7-9 let se mohou hlásit 
na červencový termín (13. - 17. 
7.), starším dětem (10 - 13 let) 
je pak umožněno navštívit tábor 
v srpnovém datu (24. - 28. 8.). 
O malé divadelníky se postarají 
odborní lektoři, kteří připraví pes-
trý divadelní program. Tábor za-
končí představení pro veřejnost. 
„Našim cílem je, aby děti v diva-
dle prožily nezapomenutelné 
prázdninové chvíle a zároveň 
se přiučily něčemu novému,“ 
vysvětlila vedoucí divadla Tereza 
Rozmarová.

Tým „Bezva parta“ vsadil 

na dobrodružné aktivity dvou 
turnusů. Zaměřil se na děti ve 
věku od 7 do 13 let, které se vy-
dají po stopách Harryho Pottera 
a magie (Škola čar a kouzel) 
nebo prožijí adrenalinové dny 
se superhrdiny (Marvelovské 
dobrodružství). Registrace dětí 
pro oba turnusy probíhá na 
webových stránkách Bezva par-
ty (http://www.bezvaparta.com/
primestske-tabory-2/). 

Příměstský letní tábor s ná-
zvem „Za příběhy kolem světa“ 
pořádá od 13. do 17. července 
také Knihovna K. H. Máchy. Bude 
zaměřen na výtvarné, pohybové 
a relaxační aktivity. Je určen pro 
skupinu 10 dětí od 7 do 12 let. 

Součástí bude také celodenní 
výlet do Náprstkova muzea 
v Praze. Více informací na www.
knihovnalitomerice.cz.

Rozmarýn nachystal sedm 
příměstských táborů, každý 
z nich je jinak tematicky zamě-
řený. Tábory Cesta kolem světa, 
Příroda kolem nás či Adrena-
linová zábava jsou zlomkem 
naplánovaných akcí na červenec 
a srpen. DDM vyjede také na 
„Letní tábor s Rozmarýnem“ či 
na týdenní pobyt do Krkonoš 
místo plánovaného zájezdu do 
Itálie. „Kapacitně jsme tábory 
ihned po vyhlášení termínů 
naplnili,“ konstatovala ředitelka 
DDM Zuzana Bendová.     /ihe/

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města 
vychází každé dva měsíce 
zdarma v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litomě-
řice, mírové náměstí, 412 
01.iČo: 263 958. zapsán 
ministerstvem kultury do 
evidence periodického tisku 
pod evidenčním číslem mK 
Čr e 17395.

Redakční rada: šéfredaktor 
zpravodaje ing. eva břeňová 
(eva), Lukas Wünsch, tomáš 
sarnovský, ing. venuše 
brunclíková a václav sedlák.
Tiskne samab brno, dis-
tribuce Česká pošta.

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

PozvánKa K vodě

Koupaliště a bazén už 
jsou v provozu
Krytý plavecký bazén je od 
konce května v provozu. Funguje 
i posilovna a sauna s maximálně 
dvanácti osobami, vířivá vana 
je uzavřena. Na konci května 
zahájilo sezónu i koupaliště na 
Písečném ostrově.

K obnovení provozu v krytém 
bazénu došlo za jiných provoz-
ních podmínek. Omezení se 
dotklo počtu osob v průběhu 
dne, k dispozici není pára, ani 
fény. Činnost neobnovila ani 
plavecká škola (výcvik pro MŠ, 
ZŠ, plavání kojenců, seniorů…) 
kvůli plošnému zákazu využívání 
vzduchotechniky. V dětských 
šatnách totiž není jiná možnost 
odvětrávání. S plaveckým 
oddílem se vedení domluvilo na 
individuálním tréninku.

Do bazénu může veřejnost 
chodit do konce školního roku. 
V červenci přijde na řadu 
plánovaná odstávka. Vedení ji 
využije k opravě bazénového 

průtokového ohřívače a instala-
ci nových startovacích bloků 
pro závodní plavce s měřícím 
zařízením. „Ostatní opravy 
z důvodu uzavření a následného 
ekonomického propadu prozatím 
odložíme,“ uvedl vedoucí bazénu 
a koupaliště Ladislav Beneš.

Návštěvníci areálu na Pí-
sečném ostrově musejí počítat 
s mimořádnými opatřeními, která 
zřejmě budou platit v průběhu 
sezóny. „Věříme, že vymyslíme 
způsob, jak dodržet přísná 
hygienická opatření a zároveň při-
pravit příznivé podmínky pro trá-
vení volného času v areálu,“ dodal 
Beneš. Letos dojde k mírnému 
zdražení vstupného. Zatímco loni 
dospělý zaplatil 60, nyní to bude 
70 korun. Cena permanentky 
stoupne pro návštěvníky všech 
věkových kategorií na celou se-
zónu o dvě stovky. Například děti 
do 15 let, studenti a důchodci 
zaplatí 800 místo původních 600 
korun. Iveta Hejduková

Hasičské slavnosti. Přesunuty 
na 11. a 12.6. 2021. 

Bezva fest. Největší rodinný 
festival byl z 20.6. přesunut na 
19.6. 2021 

Gastro Food Fest. Kulinářský 
festival se 17. a 18. října na vý-
stavišti neuskuteční. Přesunut 
je na červen příštího roku

Litoměřické varhanní léto 
2020: akce přesunuta na léto 
2021

Pivní slavnosti 2020: akce 
přesunuta na srpen 2021

Přijďte mezi nás. Letošní 
červnové setkání seniorů se z dů-
vodu epidemiologické situace 
letos nekoná.

Techdays. Akce zaměřená na 
podporu technického vzdělávání 
se v říjnu na výstavišti neusku-
teční. Alternativou se stane 
Burza škol pořádaná v KKC. 

sezÓna zaČaLa

Na dopravní hřiště 
s vlastním kolem
 Dětské dopravní hřiště 
přivítalo na konci května 
malé cyklisty. Z hygienických 
důvodů ale musejí mít vlastní 
kolo. Půjčovna kol a motokár, 
ale například i toalety zatím 
nejsou v provozu. Drobné 
občerstvení a kávu však 
koupíte.

Otevřeno je vždy od pondělí 
do pátku od 15 do 18 hodin, 
během víkendu vždy od 10 
do 18 hodin (polední pauza je 
mezi 12. až 13. hodinou). Pro 
mateřské školy a školní druži-
ny je hřiště do konce školního 
roku uzavřeno. Prázdninový 
provoz bude stejný jako v so-
botu a neděli. Otevřeno bude 
denně, včetně víkendů. 

„Areál dopravního hři-
ště prošel v době uzavření 
celkovou údržbou. Správní 
budova poskytující potřebné 
zázemí byla nově natřena,“ 
informovala Zuzana Bendová, 
ředitelka Domu dětí a mládeže  
Rozmarýn, který dopravní 
hřiště provozuje. (ihe)

Kampaň pro seniory
se uskuteční později
Oblíbená kampaň města Místa 
přátelská seniorům byla přesunu-
ta. Uskuteční se během září, 
říjen a listopad. Informace včas 
zveřejníme.

LETOS SE NEKONÁ
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Nová edice propagačních předmětů města

www.facebook.com/litomericeinfo/shop/

To musíte mít ♥ 

Podsedák 
160 Kč

Tričko bílé/modré
240 Kč

Klíčenka 
látková 35 Kč

Zápisník 180 Kč
Propiska  
bambusová 20 Kč

Dětské 
body 240 Kč

Tužka 
obyčejná 15 Kč

Turistický
deník 60 Kč

Kšiltovka
180 Kč

Hrnek 
150 Kč

Píšťalka
40 Kč

Klíčenka
dřevěná 50 Kč

Multifunkční
šátek 99 Kč

Taška 
99 Kč


