Náměty participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 doporučené k hlasování

Název nápadu:

Odůvodnění (jakou situaci řeší, čím je přínosný):

Hravý a naučný lesopark na Mostné hoře

Oživení lesoparku na Mostné hoře

Nové hřišťe v Seifertově ulici

Bylo by dobré kdyby tam byli více prvků pro děti.
Vybetovaná místa na placku u tratě by byla fajn .
Celkově ve tato část města je nehezká a každá
malá úprava by byla vítána občany co tu bydlí.

Zlepšení veřejného prostranství v ul. Heydukova

Zvětšení zelené plochy na veřejném prostranství.
Nahrazení současné "betonové" plochy bývalého
pískoviště zeminou a následné ozelenění.
Opatření povede ke zlepšení mikroklimatu v dané
lokalitě a vsakování děšťové vody, která nebude
odtékat do kanalizace.

Litoměřicemi čistou botou

Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických
dominant

Zdravé město Litoměřice a MA21

Krátký popis (popište co nejpřesněji nápad ,
aktivity, prvky, způsob realizace)
Umístění edukačních prvků s lesní tématikou od
fa. lesní svět
Ještě trochu lépe vybavené hřiště pro děti.

Pro koho bude přínosný:

Místo realizace (ulice nebo GPS):

Pro všechny občany města a jeho návštěvníky

Mostná hora

Pro všechny občany, co tu žijou.

Seifertova

Plocha bývalého pískoviště je zadlážděná a
zakryta betonem. Momentálně není k ničemu
využitelná a celkový stav je neuspokojivý. Pokud
se beton odstraní, nahradí zeminou a následně se
tam vysadí trávník a případně nějaké květiny či
keře, stane se z toho pěkný kout veřejného
prostranství. Při té příležitosti se mohou opravit
stávající lavičky. Dále by bylo vhodné nahradit dva
uschlé stromy v ul.Heydukova, které byly
vysazeny v roce 2018 a nepřežily letní horka, za
nové.
"Rozmohl se nám tady takový nešvar..." Stačí se Instalace cedulí s nápisy "Uklízejte po svém
podívat na ulice a chodníky ve městě. A pokud se psovi", "Sbírat je normální", "Děkujeme, že
nedíváte dost pozorně, pravděpodobně si brzy
uklízíte po svém psovi", atp. v parcích, na hřištích,
všimnete nevábné vůně, kterou si odnášíte na
v ulicích, na sídlištích. Tyto cedule jsou ideálně
podrážce. Psích (doufám tedy, že psích!)
doplněné odpadkovými koši se zásobou sáčků na
exkrementů v ulicích Litoměřic přibývá. Krásná
psí výkaly. Zároveň má Městská policie právo (a
procházka se tak stává nechutnou podívanou.
povinnost) pokutovat a identifikovat každého
Opravdu chceme, aby si turisté odnášeli namísto pejskaře, který bude přistižen při porušování výše
hezkých vzpomínek zapáchající suvenýr?
uvedených pokynů. Věřím, že čím čistší ulice a
Narůstajícím počtem výkalů na veřejných
další prostranství budou, tím méně lidí si dovolí je
prostranstvích netrpí samozřejmě jen turisté, ale v znečišťovat. Možná by stálo za zvážení, zda na
první řadě obyvatelé města. Neznám snad
některých prostranstvích nezakázat venčení psů
maminku, jejíž malé dítě by nepřineslo nějaký ten úplně.
"poklad" na botě či do něj dokonce nespadlo.
Bohužel se toto stává i v parcích. Jiráskovy sady i
park Václava Havla bývala místa, kde se člověk
nemusel bát chodit po trávníku. To už dnes
neplatí a je to velmi smutné. Přitom řešení, byť
leží hlavně na obyvatelích města - pejskařích,
nemusí být nákladné ani nemožné. Určitě se dá
celá situace přinejmenším zlepšit.

Pro obyvatele dané lokality + všechny ostatní lidi, ul Heydukova před domem čp. 1874/2 směrem ke
kteří budou místem procházet.
sjezdu do ul. Kamýcká.

-Ostřílení zahrádkáři mají své vlastní zahrady u
domu nebo záhonky v koloniích
-Ti noví, mladší, často bydlí v bytech a nemají
místo ani zkušenosti
-Komunitní zahrada bude řešit obojí. Lidé zde
získají kousek prostoru a také podporu ostatních
-Zároveň to bude eko friendly prostor (ne

-Pro lidi, kteří chtějí začít se zdravým pěstováním, S tím potřebuji poradit. Má představa je co nejvíce
ale nemají kde nebo nevědí jak
ve městě, aby to bylo při ruce a podporovalo
-Pro lidi a rodiny, které chtějí zdravou zeleninu,
přirozený ruch v centru i po zavíračce obchodů.
ale kupovat bio je ně drahé a málo dostupné
-Pro veřejnost, která se chce dozvědět o
ekologickém zahradničení, vidět fungující
kompost v praxi a podobně (workshopy a

-Sdílený prostor se záhonky a většími truhlíky
-Zájemce si pronajme za symbolický členský
poplatek své místo na danou sezónu a začne
pěstovat (pronájem je důležitý z hlediska závazku
a zodpovědnosti za daný kus půdy)
-Na místě také bude sdílený prostor pro základní
nářadí a společné posezení a lehké občerstvení

Pro všechny! Hlavně pro město samotné - je
město Litoměřice - zejména parky, hřiště, ale také
škoda, když takové krásné místo hyzdí psí výkaly. ulice, chodníky, sídliště, nároží,...
Ulice a veřejná prostranství bez exkrementů ocení
asi především matky malých dětí a učitelky
mateřských škol, dále turisté, vozíčkáři, nevidomí,
ale myslím, že opravdu všichni. Neznám nikoho,
kdo by se radoval z "nášlapku" na botě.
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Víceúčelový lesní srubový altán

Psí hřiště na Mostné hoře

Pracovna venku

Zdravé město Litoměřice a MA21

Altán umístěný v lesoparku na Mostné hoře by
tvořil zázemí pro rozličné činnosti dětí,
volnočasové aktivity od mládeže až po důchodce
a rovněž by sloužil jako odpočinkové místo pro
turisty a návštěvníky rozhledny na Mostné hoře.

Prostor na vrcholu Mostné hory v místě
turistického rozcestníku a třetí zastávky naučné
stezky, je hojně využíván k rozličným venkovním
aktivitám dětí a mládeže. V současné době si děti
odkládají batůžky, bundy, lahvičky s pitím a pod.
na zem. Na zemi rovněž svačí, nebo hrají hry.
Jediná dvojmístná lavička v tomto místě je v
nevyhovujícím stavu a ještě nevhodně umístěna.
Naším záměrem je poskytnout dětem a
návštěvníkům odpovídající přístřeší a místo, kde
mohou v klidu posedět, nebo si odložit osobní
věci. Dále chceme v okolí srubového altánu
umístit naučné dřevěné prvky a výukové hry.
V Litoměřicích stále chybí psí hřiště, tedy prostor, Oplocené psí hřiště by bylo vybaveno prvky agility,
kde můžete svého psa volně pustit a zároveň ho jako je například lávka, kladina, proskakovací
zabavit a trénovat na překážkách. Tento prosto
kruh, tyče na slalom, šikmá stěna apod. Součástí
přinese také možnost potkávání se s jinými lidmi. hřiště by byly také lavičky, odpadkový koš a
Děti se svými kamarády, zde mohou trénovat své případně i miska na vodu pro psy. Vzhledem k
psy a nemusí se bát, že jim pes uteče, nebo ho
tomu, že by hřiště bylo v lesoparku na Mostné
napadne jiný volně pobíhající pes. Výhodou
hoře, bylo by téměř bezúdržbové - není potřeba
prostoru na Mostné hoře je také to, že je tam
sekat trávník apod.
příjemně i v letních měsících.

Pro děti ze školek mateřských, škol základních i
středních, děti z Rozmarýnu, žáky a studenty v
rámci tělesné výchovy, maminky s kočárky,
důchodce i turisty.

Mostná hora 94, 50.546728, 14.137556

Pro všechny pejskaře v Litoměřicích

Spodní část Mostné hory

Čím dál víc lidí hledá prostor pro svou práci,
porady, schůzky a jednání mimo svá pracoviště či
domovy (home-office). Kavárny a restaurace po
Litoměřicích jsou plné lidí, co pracují, co něco
vymýšlí a tvoří. Lidé s notebooky hledají svá
útočiště. Když je venku krásně, málokomu se
chce sedět uvnitř. Mezi 4 stěnami. Člověk
potřebuje čerstvý vzduch a slunce.

Pro všechny lidi, co chtějí pracovat, studovat,
tvořit.
Pro podnikatele, pro lidi na volné noze, pro
zaměstnance.
Ale i pro studenty

Pravé parkány - u Máchovy školy. Parkány José
Rizala, 412 01 Litoměřice. Ideální místo, jelikož se
dají večer zamknout. Nicméně by takové ostrůvky
mohli vzniknout po celých Litoměřicích. Na
Střeleckém ostrově u Altánu. V Jiráskových
sadech...

Venkovní pracovna je místo, které se může
skládat z ostrůvku - stůl a sezením kolem, a které
poskytuje dobré připojení na wifi. Jediné, co pak
člověk ke své práci potřebuje svého, je notebook.

Veřejný prostor města pak může nabít novou
dimenzi. Pracovna venku je prototyp mobiliáře,
který do veřejného prostoru přináší téma práce.
Nabízí možnost zdarma využívat mobiliář
Venku přichází nové myšlenky, nové pohledy,
uzpůsobený na práci se zásuvkami a připojením k
jak věci dělat jinak, lépe, kreativněji. Venkovní
wi-fi. Můžeme zde strávit celý pracovní den,
prostředí pomáhá soustředění a celkově velmi
uspořádat si poradu, mít pracovní schůzku nebo
pozitivně ovlivňuje naše zdraví. Venku přichází
si jen odskočit vyřídit pár emailů; venku a na
řešení problémů, které v kanceláři či doma člověk čerstvém vzduchu.
nemůže rozlousknout.
Místo,kde najdeme klid a tvořivou energii, kterou
jinde postrádáme, kterou hledáme.
Zapomeňme na slovo kancelář či home-office,
když je venku krásně. Práce venku se pak z
musím změní na chci a těším se.
inspirace www.pracovnavparku.cz
Pohyb spojuje

Vytvoření nového volnočasového prostoru napříč Pumptracková dráha využitelná pro kola,
Pro kohokoliv, kdo má zájem o pohyb a
všemi věkovými kategoriemi.
skateboard, inline, koloběžky apod. Součástí
adrenalinový prožitek.
budou i parkourové moduly pro trénování
obratnosti. Tyto aktivity bychom sloucili do
jednoho sportoviště. Způsob realizace pomocí
specializované firmy, která tato sportoviště v
České republice již několik let vytváří. Sportoviště
bude veřejné, zcela zdarma, přístupné pro
všechny.

Plocha mezi fotbalovým stadionem a
hokejbalovým hřištěm v ulici U stadionu na
Kocandě
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