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KOMUNITNÍ POLITIKA

NA VOLEBNÍM ARCHU ZAKŘÍŽKUJTE
SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE

5.9., 9.9., 12.9., 15.9., 19.9., 22.9.

M í t i n k y :

22. 9. beseda s ředitelem

C-Energy s.r.o. Teplárna

Planá nad Lužnicí na sídlišti

v ulici Marie Majerové



Budeme se s vámi pravidelně 
setkávat a společně rozpohybuje-
me město

Když jsme připravovali první setkání za 
Severkou, říkali nám, že to nebude 
fungovat. Ve spolupráci se Zdravým 
městem jsme vzali lavičky, stoly, požádali 
jsme kamarády ze Street sushi, aby nám 
pomohli s občerstvením a vyrazili jsme za 
vámi. Na vaše sídliště. Na místo, kde vy 
žijete a každý den řešíte stále stejné 
problémy. Politiky jsme vytáhli z kulturáku 
od kulatých stolů a sedli jsme si do centra 
problému. Sami jste navrhli řadu možných 
řešení. Některá se dala realizovat (zbourat 
zeď, uklidit, odstranit nepořádek), některá 
ne (jako třeba koupit budovu Severky). 
Některá se třeba dořeší na dalších 
setkáních s vámi (dětské prvky, hřiště, 
odpočinková zóna). Takto se s vámi 
budeme setkávat každé tři měsíce. Se 
zástupci SVJ, aktivních spolků i jednotlivci. 
Vytvoříme grant, ze kterého se budou moci 
čerpat finance na akce na sídlištích. Když 
mohou znít vánoční koledy na náměstí u 
stromku, proč by nemohly znít také na 
sídlištích? Sportovní oddíly mohou zkusit 
rozpohybovat sídliště včetně místních dětí a 
na sousedském jarmarku se předvedou 
místní umělci nebo řemeslníci.  
Cena: několik set tisíc korun + částka na 
grant na oživení sídlišť 

Ze zanedbaných ploch vytvoříme 
parkovací stání s odpočinkovou 
zónou

Ve městě je řada zanedbaných ploch - 
bývalých hřišť nebo travnatých ploch. S Ing. 
arch. Jakubem Pleyerem jsme se snažili 
vymyslet takový systém, aby bylo možné 
zachovat odpočinkový charakter ploch a 

zároveň je využít jako parkovací místa. 
Podívali jsme se do světových metropolí a 
pro ulici Topolčianská jsme navrhli 
ukázkové parkovací stání s prostorem pro 
odpočinek, nabíjením elektromobilů a 
hlídané kamerovým systémem městské 
policie. Zároveň chceme vyjít vstříc 
zájemcům o koupi vlastních parkovacích 
míst. Cenu parkovacího místa vypočítáme 
z reálných nákladů na celý projekt pře-
počtených na jedno parkovací místo. 
Pokud bude mezi veřejností zájem, 
začneme s projektem okamžitě. 
Cena: město zaplatí prostor na střeše, 
zájemci o parkovací místa zaplatí vše pod 
střechou - několik miliónů korun

Prosadíme více drobných projektů

Město je zanedbané. Přiznejme si to. Přes 
velké projekty: opravy pivovaru, staré 
radnice, přístavby Masarykovy ZŠ, opravy 
městské věže, atletického oválu na ZŠ 
Havlíčkova jsme neviděli ty malé drobné 
projekty. Problémy na jednotlivých sídliš-
tích. Proto také chceme pravidelné 
setkávání se zástupci SVJ. Aby nás každé tři 
měsíce vrátili na zem. Aby nám řekli, že 
nemáme zapomínat také na jej ich 
problémy a snažili se je vyřešit. A na tuto 
práci potřebujeme fungující vedení města. 
Radní, kteří chtějí pracovat pro rozvoj 
města. Celý příští rok se budeme ve 
spolupráci s Technickými službami města a 
odbory města drobnými opravami 
zabývat. I na úkor velkých projektů. 
Zasloužíme si krásné, uklizené a opravené 
město. Využít k tomu chceme také aplikaci 
Mobilní rozhlas. Přes aplikaci nahlásíte 
problém, úředník vytvoří ticket a budete 
čekat, až vám přijde e-mail, že váš podnět 
byl vyřešen. A pokud se nebude dlouho nic 
dít, budeme díky elektronickému systému 
vědět, kde se řešení zaseklo.
Cena: několik milionů korun

Vybudujeme městský zdroj ener-
gie

Geotermální projekt jsme vždy označovali 
jako zajímavý vědecký projekt, který pro 
nás nemá praktické komerční využití. Nyní 
nás ekonomicky nezatěžuje a pokud se 
někdy podaří získat ze země energii 
potřebnou ke stabilizaci cen tepla ve 
městě, tak to bude jedině dobře. 
Dívejme se ale na věci reálně. Byli jsme se 
podívat v perfektně fungující teplárně v 
Plané nad Lužnicí. Jejího ředitele jsme 
požádali, aby přijel diskutovat do Litoměřic 
na jeden z našich mítinků na sídlištích. 
Tamní teplárna C-Energy nevyužívá 
fotovoltaiku, geotermální vrty, a přesto 

cenu lidem zvýšila o pouhých 6.5%. 
Litoměřice nemají svou teplárnu, nemáme 
ani svoje rozvody tepla. Chceme o složitém 
problému komunikovat a pravidelně 
informovat.
Každý politický subjekt má svůj názor na 
řešení energetické krize. My chceme, aby 
město vlastnilo rozvod tepla do domác-
ností. To nám přinese dobrou vyjednávací 
pozici s novým majitelem teplárny a 
možnost budování vlastních zdrojů tepla. 
Bavíme o vrtech a projektu GEOSOLAR, o 
zařízeních na energetické využití odpadu 
(ZEVO), komunitní energetice po vzoru 
Německa. Diskutujeme ale se všemi. 
Inspirujeme se v různých městech a 
snažíme se společně najít nejlepší řešení 
pro Litoměřice. 
Cena: stovky milionů korun 

Změníme vedení městské policie

Změnit fungování městské policie je 
jedním z nejdůležitějších bodů našeho 
programu. Městská policie musí dohlížet 
na pořádek ve městě. Musí být vidět nejen 
na náměstí, ale hlavně u škol, v parcích, na 
sídlištích a případných problémových 
místech. Ve spolupráci se strážníky 
městské policie chceme vytvořit takovou 
atmosféru, aby měli svou práci rádi. Ne 
každý chce chodit po městě a rozdávat 
lístečky za nezaplacené parkovné. Ale ani 
se všem nechce stát celou noc u diskotéky 
a dohadovat se s opilci u problémových 
podniků. Strážníci také bydlí na sídlištích, 
mají děti, jezdí na kole, sportují, chodí za 
kulturou. Také chtějí mít hezké, čisté a živé 
město. Změnou vedení jim vytvoříme 
takové podmínky spolupráce městské a 
státní policie, i komunikace s provozovateli 
problémových podniků, aby si jejich práce 
veřejnost vážila.

Postavíme tréninkovou sportovní 
halu pro širokou veřejnost

V Litoměřicích máme špičkové sportovce v 
různých sportech. Je jasné, že královské 
město by si zasloužilo jednu krásnou 
multifunkční halu, kde by mohly probíhat 
mezinárodní sportovní turnaje. Mnohem 
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více ale potřebuje zlepšit zázemí pro pohyb 
dětí. Takový pohyb, který je na druhém 
stupni školy přivede do některého ze 
sportovních oddílů a postupně z nich třeba 
budou úspěšní sportovci vozící medaile. 
Velká multifunkční hala se plánuje u 
Gymnázia Josefa Jungmanna. Zde již 
pomáhá naše kandidátka Petra Černá. 
Město ale potřebuje hlavně jednoduché 
tréninkové haly, kde si budou moci děti 
vyzkoušet různé sporty a najít si ten svůj 
oblíbený. Taková hala by mohla vzniknout 
ve spolupráci s TJ Slavoj Litoměřice v 
hokejbalovém areálu. Podobnou halu nyní 
budují v Roudnici nad Labem. Byli jsme se u 
nich inspirovat a základní myšlenka byla 
jednoduchá - spolupráce. Sportovní 
subjekt, podnikatelský subjekt a město. 
Každý pomohl rovným dílem a hala za 
21.000.000 Kč roste. Každý se podílí jednou 
třetinou nákladů. 

Změníme systém financování 
sportu

Do podpory sportu jdou v Litoměřicích velké 
peníze. Sport a pohyb jsou ale dvě rozdílné 
věci. Naším cílem je podpořit každého, kdo 
se chce hýbat. Ať už grantem pro aktivní 
sídliště, o kterém píšeme jinde, tak změnou 
financování sportu do několika pilířů. 

Hlavním bude, aby sportoviště ve městě 
byla opravená a připravená na sport. 
Druhým pilířem bude podpora oddílů 
podle členské základny. Více sportovců, 
více peněz. 
Třetím pilířem bude sponzoring. Město 
bude úplně stejným sponzorem, jako 
podnikatelé. Bude se ptát, co za své peníze 
dostane, co mohou kluby nabídnout. 
Rozdělí se stejné množství peněz, ale 
budeme vědět, že máme připravená 
sportoviště i pro rekreační sport. Oddíly 
dostanou finance na práci se svými členy 
bez ohledu na věk. A nakonec město získá 
za své peníze i adekvátní reklamu. 
Cena: nula, naopak ušetřené finance 
můžeme použít dál na rozvoj sportovišť  

Vybudujeme stálou scénu Sváťo-
va dividla na Zahradě Čech

Sváťovi s Alenkou slibují politici vlastní 
divadlo již mnoho let. Je načase tento slib 
splnit. Nechceme ale zůstat pouze u toho. 
Společně se Sváťou zahájíme postupnou 
proměnu areálu Zahrady Čech do místa 
vyhledávaného celými rodinami i mimo 
výstavní sezónu. Na výstavišti již funguje 
kavárna, nabízí vodní prvky, dostatek 
zeleně i dětská hřiště. V Litoměřicích chybí 
místa, kam jít s dětmi při špatném počasí a 
k tomu chceme využít právě výstaviště. 
Sváťovo kamenné divadlo chceme bu-
dovat společně s obyvateli města. Rodiči 
dětí, které na Sváťu pravidelně chodily a na 
jeho pohádkách vyrostly, podnikateli i 
politiky, kteří vědí, že Sváťa dělá skvělou 
reklamu městu.
Cena: několik miliónů korun, sbírka mezi 
lidmi, spolupráce s podnikateli

Zajistíme elektronizaci projektů

Nejlepší investice je do lidí. To bylo hlavní 
heslo bývalého tajemníka Milana Čigaše a 
nyní kandidáta na člena zastupitelstva 
města. Během svého pětiletého působení 
vytvořil bezbariérový úřad, neměl zaměst-
nance, ale kolegy a kolegyně. Férově 
jednal s nimi, s politiky i s veřejností. Své 
kroky a plány vždy 
čestně vysvětloval. 
Před odchodem z 
úřadu připravil projekt 
Portál občana, který 
usnadní mnoha lidem 
život. Mnoho věcí si 
postupně zař íd í  z 
pohodlí svého do-
mova, od počítače.
Společně ale chceme jít dál. Vytvoříme 
nástavbu, která přinese zásadní změnu v 
práci úřadu. Každý projekt bude mít svou 
elektronickou složku a tím i elektronickou 
stopu. Každý zastupitel bude mít možnost 
kdykoliv zjistit, v jaké fázi jsou konkrétní 
projekty, jak se plní zadané úkoly, kdo na 
nich pracuje a kde se realizace zadrhla. Z 
každého setkání s veřejností, z každého 
jednání zastupitelstva, z každé porady či 
jednání rady vzniknou úkoly (tickety). I na ty 
nejmenší úkoly se pak nezapomene. A ty 
největší budou mít stále všichni před sebou 
a uvidí, jak se na nich dál pracuje. 
Cena: několik set tisíc korun 

Podpoříme místní podnikatele

Jan Dostal, lídr kandidátky je zároveň čle-
nem představenstva Okresní hospodářské 
komory. Díky tomu se město a zastupitel-
stvo opět propojí s touto organizací, která 
sdružuje hlavně velké zaměstnavatele na 
Litoměřicku. Cílem OHK je zapojit podnika-
tele do využívání komunitní energetiky, aby 
si mohli v budoucnu například přebyteč-
nou energii od města nakupovat za lepší 
ceny. Podnikatelé potřebují hlavně to, aby 
jim město neházelo klacky pod nohy. Aby s 
nimi aktivně komunikovalo a snažilo se 
případné problémy vyřešit a ne hledat 
další. To vše se dá řešit, pokud budou mít i 
podnikatelé a Okresní hospodářská 
komora svůj hlas v radě města. 
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Chcete mít co nejvíce Severočechů
a tedy svých hlasů ve vedení města?

ZAKŘÍŽKUJTE na volebním archu celé hnutí SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE
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1. Jan Dostal muž 45

2. Lukas Wünsch muž 48 místostarosta města Litoměřice

OSVČ, člen správní rady Destinační agentury České středohoří a představenstva Okresní hospodářské 
komory, fotbalový trenér mládeže

3. žena 37 keramická dílna Diakonie ČCE Litoměřice

4. Mgr. Petr Hošek muž 45 zástupce ředitele základní školy

5. Martin Šimek muž 47 mistr ve stavební firmě, velitel Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice

Karolína 
Zahradníčková 
Dadejíková

Kandidáti:

E

6. Petra Černá žena 52

7. Mgr. Irena Vodičková žena 58 učitelka

8. Jiří Skřivánek muž 48 vedoucí dopravy - Dispečer SANILIT s.r.o.

9. Josef Kalina muž 44 spolumajitel rodinné firmy JOTIS Litoměřice

10. žena 55 kurátorka a muzejní pedagožka, Oblastní muzeum a galerie v Mostě

11. Mgr. Jan Fibich muž 46 učitel na ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích

12. Judith Kovářová žena 57 učitelka

13. Bc. Jiří Háček muž 29 UX designer, místopředseda představenstva Slavoj Litoměřice z.s., jednatel 1.TPŠ Litoměřice s.r.o.

14. Roman Munčinský muž 46 OSVČ, principál Hynkovo hravé divadlo, ředitel Divadelní benefice ochotnických souborů

15. Ing. Růžena Petrová žena 45 koordinátorka ISM (Integrovaný systém managementu), manažerka kvality

16. Petr Klingr muž 58 optometrista v rodinné optice Optika Klingr

17. muž 32 architekt

18. Bc. Jan Klíma muž 45 technolog analytik – Česká pošta s.p.

19. Jana Wünschová žena 77 předsedkyně Klubu českých turistů v Litoměřicích

20. Mgr. Lenka Hošková žena 51 učitelka

21. Václav Červinka muž 73 důchodce, místopředseda Klubu českých turistů v Litoměřicích

22. Jindřich Sýkora muž 34 horský průvodce

23. Kateřina Krausová žena 22 zdravotní sestra

24. Ing. Milan Houdek muž 44 učitel, člen komise životního prostředí

25. Olga Tlapáková žena 44 fotografka, Národní muzeum

projektantka, trenérka děvčat volejbalu, předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázium Josefa 
Jungmanna

PhDr. Olga Kubelková

Ing. arch. Jakub 
Pleyer

26. Pavel Verner muž 48 jednatel společnosti

27. Mgr. Milan Čigaš muž 48 manažer lidských zdrojů, lektor a člen akademické rady Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně

Pořadí           Jméno a příjmení          Pohlaví         Věk          Povolání, zájmy        

K A N D I D ÁT N Í L I S T I N A

JAN DOSTAL & PETRA DOSTALOVÁ

garanti programu Komunitní politika

 SEVEROČEŠI 

LITOMĚŘICE


