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Kronikářem Města Litoměřic je nadále pan Bořivoj Závodný.
Jmenovaný nastoupil v letošním roce do starobního důchodu.
Funkci kronikáře vykonává v čase, kdy starostou města Litoměřic
je pan Mgr. Ladislav Chlupáč.
Letopisecká komise pracuje ve složení Luděk Veselý, Mgr. Zdeňka
Sádlová, Rostislav Janata, Milan Čigaš a Jiří Adámek. Sekretářem
komise byl určen sám kronikář.

Kronika Města Litoměřic za rok 2014 obsahuje 70 listů.
Kroniku převzal starosta města Litoměřic

pan Mgr. Ladislav Chlupáč
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Rozvržení kroniky:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT VČETNĚ ČINNOSTI
SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
HOSPODAŘENÍ MĚSTA A HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A TURISTIKA
CÍRKVE A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
OBYVATELSTVO
PRŮBĚH ROKU - POČASÍ A KLIMATICKÉ ZMĚNY
KAŽDODENNÍ ŽIVOT OBYVATEL MĚSTA, RŮZNÉ
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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT, VČETNĚ
ČINNOSTI SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ
STÁTNÍ SPRÁVY

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana
Pátek dne 26. prosince 2014

Dobrý den vážení spoluobčané,
setkáváme se opět po roce, v době, kdy až do roku 1948 naši prezidenti
pronášeli svá vánoční poselství. Vánoční čas je dobrým časem pro bilancování.
Dovolte mi proto, abych se i já pokusil uplynulý rok naší společnosti
bilancovat.
Šestého ledna byla uzavřena koaliční smlouva, 17. ledna jsem jmenoval
ministerského předsedu a 29. ledna jsem jmenoval vládu. Při jmenování vlády
jsem stál před problémem. Dosavadní pravidla předpokládala, že prezident
republiky jmenuje navrhované členy vlády na základě lustračního osvědčení.
Kdybych toto pravidlo dodržel, vláda by ze známých důvodů nevznikla a mohla
by nastat dlouhodobá politická krize. Proto jsem se rozhodl toto pravidlo
nerespektovat.
Mám-li hodnotit vládu za uplynulý rok jejího působení, mohu jenom opakovat
to, co už jsem několikrát veřejně prohlásil. Tato vláda dala lidem naději.
A naděje je významný psychologický faktor ekonomického růstu. Podnikatelé
začali mít větší chuť investovat a spotřebitelé o něco větší chuť utrácet.
Roztočila se tedy kola ekonomiky, která předtím byla zabržděna nesmyslnou
politikou předminulé vlády.
Oceňuji, že vláda pomohla rodinám s dětmi a pomohla valorizací penzí
i starobním důchodcům. Podporoval jsem zvýšení minimální mzdy,
aby se zvětšil rozdíl mezi ní a sociálními dávkami a aby tak lidé byli více
motivováni k práci.
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Podepsal jsem návrh zákona o státním rozpočtu, protože podle údajů
ministerstva financí investice rostou rychleji než spotřeba domácností
a ta rychleji než spotřeba vlády.
A těším se na zákon o prokázání původu příjmů a majetku, o němž bych si přál,
aby byl co nejtvrdší a aby na základě principu takzvané nepravé retroaktivity
zasahoval co nejhlouběji do minulosti. Nikoliv, aby byl založen na principu,
co sis nakradl, to je tvoje, ale dál už nekraď.
A tak zbývá jediný, ale zato podstatný rozpor mezi vládou a mnou v otázce
služebního zákona. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala,
že zcela odpolitizuje státní správu. Ve skutečnosti ale podle mého názoru
tuto státní správu jen dále zpolitizovala tím, že vysoké úředníky státní správy
nominují politici.
Devadesát sedm procent našich občanů jsou nestraníci. A považuji tento
zákon za protiústavní už proto, že diskriminuje tyto nestraníky ve prospěch
členů nebo sympatizantů politických stran. Proto jsem podal podnět
k Ústavnímu soudu, aby tento zákon prošetřil.
Nezapomeňte, že už dnešní státní úředníci připravili tuto republiku o desítky
miliard korun nečerpáním fondů Evropské unie. A jejich neschopnost a jejich
nekvalifikovanost nebyla nikdy potrestána. Proto je dobré, aby státní správu
vykonávali profesionálové, odborníci, a nikoliv političtí spřízněnci.
Občané se mě často ptají, v čem vidím základní náplň své funkce. A já jim
odpovídám, že bych chtěl alespoň malým dílem přispět k tomu, aby u nás
klesala nezaměstnanost. Protože nezaměstnanost je nejenom ztráta ušlého
výdělku, ale je to i ponížení lidské důstojnosti. Protože člověk, který přijde
o práci, se cítí vykořeněn ze společnosti, která ho nepotřebuje.
Snížit nezaměstnanost znamená vytvořit nová pracovní místa. A to,
jak rozšířením našich exportních možností, nezapomeňte, že více než
osmdesát procent našeho produktu vyvážíme, tak získáním nových
zahraničních investic. A právě o těchto otázkách jsem měl v tomto roce
desítky pracovních jednání. Jak doma, tak na zahraničních cestách, kde mě
doprovázely velké delegace našich podnikatelů.
Chtěl bych připomenout jenom svoji návštěvu Číny, která je druhou největší
světovou ekonomikou, a tedy obrovským trhem a jsem rád, že se při této
návštěvě podařilo dosáhnout rozšíření našich odbytových možností a že už
teď se začínají uskutečňovat první přímé čínské investice v České republice.
V zahraniční politice chci být prezidentem suverénní České republiky, která
hájí své národní zájmy tak, jako je hájí všechny ostatní státy a která
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nepodléhá vnějším tlakům jako v době, kdy jsme byli členy Varšavské smlouvy
nebo Rady vzájemné hospodářské pomoci.
Na závěr bych vám chtěl říci, že nikdy nebudu ustupovat řvoucímu davu.
Naposledy se řevem dorozumívali neandrtálci, ale to je poměrně dávno. Nikdy
nebudu souhlasit s tím, aby se za symbol boje za lidská práva vydávala
pornografická skupinka s vulgárním názvem, protože je to urážka skutečných
bojovníků za lidská práva.
Nikdy se nebudu podbízet přikrášlováním našich dějin podle principu co Čech,
to hrdina, i když vím, že by to bylo nanejvýš populární, a nikdy nebudu brát
vážně bývalé antichartisty jako dnešní bojovníky za demokracii.
Na druhé straně každý má právo na svůj názor a každý občan má možnost při
mých cestách do krajů se se mnou setkat. A těm, kdo mají nesouhlasný názor,
dávám vždy právo prvního slova.
Žijeme ve svobodné společnosti a na svoje mínění, nezávislý názor má tedy
právo každý. Dokonce i prezident republiky.
Vážení spoluobčané, minulý rok jsem vám do budoucna popřál naplněný život.
Dovolte mi, abych dnes toto přání doplnil přáním, které vyplývá z toho,
že život můžeme opravdu naplnit jenom užitečnou prací nejenom pro sebe, ale
i pro druhé. Přeji vám tedy do budoucna zajímavou práci, ze které budete mít
radost.
Šťastný a veselý nový rok.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LITOMĚŘIC
Výpis z usnesení 1. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 1. 2014
Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem
„Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na zhotovitele stavby
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky
“Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na zhotovitele stavby, a to firmu Chládek
& Tintěra, a.s., Litoměřice, IČ:62743881 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto
uchazečem.
Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření mandátní smlouvy na veřejnou zakázku s názvem
„Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na TDI a koordinátora BOZP
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RM bere na vědomí vyřazení společnosti REINVEST spol. s r.o., IČ:65410840 z výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky “Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na TDI
a koordinátora BOZP, potvrzuje vítězného uchazeče, a to firmu Garnets Consulting a.s., TepliceTrnovany, IČ:27349675 a zároveň schvaluje uzavření mandátní smlouvy s tímto uchazečem.
Výpis z usnesení 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14. 1. 2014
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů 2014
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací na
podporu činnosti sportovních oddílů v roce 2014 (viz příloha orig. zápisu).
Uzavření smluv spojených s převzetím administrativní budovy čp. 76 v ul. Na Valech
v Litoměřicích (budova bývalého velitelství a VUSS)
RM schvaluje uzavření smluv spojených s užíváním a provozem administrativní budovy
čp. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích.
Organizační řád Města a Městského úřadu Litoměřice (Příkaz starosty a tajemníka č.1/2014)
RM schvaluje:
a) vytvoření tabulkového místa „administrativní pracovník“ u Úseku právního, Kanceláře
starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice ke dni 01. 02. 2014;
b)
Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice v jeho novém znění
(viz příloha orig. zápisu).
Nejúspěšnější sportovec roku 2013 – smlouva o spolupráci
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání 14. ročníku ankety
„O Nejúspěšnějšího sportovce Litoměřického okresu za rok 2013“ se společností VLTAVALABE-PRESS, a.s., IČ: 618 60 981 (viz příloha orig. zápisu).
Výpis z usnesení 3. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30. 1. 2014
Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu
ev. č. VZ/001/2014 s názvem „Komplexní zajištění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného dodavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Komplexní zajištění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce“ JUDr. Jindřicha Vítka, Ph.D., advokáta advokátní kanceláře Erhartová, Vítek, zapsaného
v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 09459, se sídlem Nad Petruskou 1, 120 00 Praha
2, IČ: 63622777 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Výpis z usnesení 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. 2. 2014
Vytvoření Koncepce rodinné politiky Město Litoměřice 2014-2017
RM schvaluje vytvoření Koncepce rodinné politiky Města Litoměřice pro rok 2014-2019.
Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb
RM schvaluje Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb na rok 2014.
Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet“
RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet dne
10.3.2014.
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Potvrzení vítězného uchazeče a návrh „Smlouvy o dílo s dodavatelem “ a schválení „Smlouvy
o dílo na provedení zakázky Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích - část rozvojová péče“
RM potvrzuje vítězného uchazeče pro akci Obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích - Sdružení
LTM Jiráskovy sady a zároveň schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo s dodavatelem“ a „Smlouvy
o dílo na provedení zakázky Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích - část rozvojová
péče“s vítězným uchazečem - firmou Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice,
vedoucím účastníkem „Sdružení LTM Jiráskovy sady. “
Výpis z usnesení 5. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného 13. 2. 2014:
Výzva k podání nabídky a složení hodnotící komise – pacht nebytových prostor „Vinárna Hrad
Litoměřice“
a) RM schvaluje znění výzvy k podání nabídky na pacht nebytových prostor v budově Hradu
Litoměřice s názvem „Pacht nebytových prostor k zajištění provozu Vinárny v budově Hradu
Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)
b) RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která
bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání
obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig.zápisu)
Výpis z usnesení 6. jednání Rady města Litoměřic konaného 20. 2. 2014:
Dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím
v oblasti kultury v Litoměřicích na rok 2014
RM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací na činnost na rok 2014 dle
přiložené tabulky (viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření smluv o dotacích na činnost dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová
smlouva viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit přidělení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae
cantantes, IČO: 26518848 a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 (viz.
příloha orig. zápisu).
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky otevřeným řízením a složení hodnotící komise ve
výběrovém řízení o podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2014 s názvem „Rekonstrukce
dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“
RM schvaluje způsob zadání veřejné zakázky otevřeným řízením a složení hodnotící komise,
jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2014 s názvem „Rekonstrukce
dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ (zadávací dokumentace viz příloha orig.zápisu).
Schválení přípravy projektové žádosti k projektu „Smart Cities" do evropského dotačního
programu HORIZONT 2020
RM schvaluje přípravu uvedené PD.
Výpis z usnesení 7. jednání Rady města Litoměřic konaného 4. 3. 2014
Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Parta Litoměřicko na pořádání MS v cyklistice intelektově
znevýhodněných sportovců
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RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000,- Kč Sportovnímu klubu Parta
Litoměřicko,1.máje 50, 411 45 Úštěk, IČ:65082354 na pořádání MS v cyklistice intelektově
znevýhodněných sportovců, které se bude konat v Litoměřicích ve dnech 16. – 22. 6. 2014
(žádost viz příloha origináního zápisu), dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
Poskytnutí finanční podpory na financování jezdeckého sportu – parkurové skákání
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace (startovné, dopravné) ve výši 10.000,- Kč panu
V. V., bytem Litoměřice pro dceru B. V. na financování jezdeckého sportu – parkurové skákání
(žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
Schválení výjimky dle čl. 29 odst. 1) příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 – zadávaní veřejných
zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele na stavbu vrtu jako zdroje vody pro závlahu parku
RM schvaluje výjimku dle čl. 29 odst. 1) příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 – zadávaní
veřejných zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele na stavbu vrtu jako zdroje vody pro
závlahu parku. Výjimka se vztahuje na upuštění od výběrového řízení nahrazeného přímým
zadáním jednomu uchazeči - Firma Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice s.r.o.
Žádost TJ SOKOL Litoměřice o prominutí zůstatku půjčky a příslušenství
RM doporučuje ZM prominutí nesplaceného zůstatku půjčky ve výši 100.000,- Kč
s příslušenstvím pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Litoměřice, Osvobození 191/17, 412 01
Litoměřice, IČ: 41326334, vzniklého ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.8.2010.
Výroční zpráva Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2013
RM bere na vědomí Výroční zprávu Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21
za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Interního grantového systému Zdravého města
Litoměřice na rok 2014
RM schvaluje přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města
Litoměřice na rok 2014 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).
Jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
RM jmenuje na návrh tajemníka městského úřadu a na základě výsledků výběrového řízení
ze dne 19. 2. 2014 do funkce vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu Litoměřice Bc. Jana Jakuba a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
a zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností
od 5. 3. 2014.
Sazebník úhrad za poskytování informací
RM schvaluje Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona
č.106/1999 Sb. a zákona č.123/1998 Sb. (viz příloha orig. zápisu).
Žádost o prominutí půjčky HC Stadion Litoměřice
RM doporučuje ZM schválení prominutí půjčky HC Stadion Litoměřice, IČ: 467 691 29 ve výši
6.mil Kč, a to po předložení řádného vyúčtování nákladů, souvisejících se zajištěním činnosti
sportovního oddílu v roce 2012.
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Výpis z usnesení 8. jednání Rady města Litoměřic konaného 20. 3. 2014
Schválení změny organizačního schématu PO CCR Litoměřice
RM schvaluje Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Mírové
náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČ: 72019018 změnu Organizačního schématu s účinností
od 1.4.2014 (viz příloha orig. zápisu).
Granty v oblasti volného času dětí pro rok 2014
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělání na granty v oblasti volného času dětí pro rok
2014 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování grantů (vzorová smlouva
vizpříloha orig. zápisu).
Dotace z programu podpory v oblasti ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ na rok 2014
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na rozdělení dotací v rámci programu
podpory v oblasti školy a školská zařízení na rok 2014 (tabulka rozdělení dotací viz příloha
orig. zápisu).
b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory
školy a školská zařízení (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2014
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací pro dětské spol.
organizace na částečné zabezpečení jejich činnosti (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování dotací na činnost pro dětské
spol. organizace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
Žádost o pokračování v činnosti přípravné třídy na ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 a Havlíčkova 32
RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti přípravných tříd
na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 (dvě přípravné třídy) a na Základní škole
Litoměřice, Havlíčkova 32 od 1.9.2014 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK
nejpozději v termínu do 30.4.2014.
Příspěvek na provoz webového portálu „Kam v Litoměřicích“
RM schvaluje :
a) přidělení příspěvku ve výši 40.000,-Kč Kam v Litoměřicích, o.s., IČ: 025 03 417, se sídlem
Ankertova 2119/9, 412 01 Litoměřice, na provoz webového portálu „Kam v Litoměřicích“
b) uzavření smlouvy o využívání internetových stránek „Kam v Litoměřicích“ (viz příloha orig.
zápisu)
Schválení smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících zvířatech s Českým svazem
ochránců přírody ZS FALCO Dolní Týnec
RM schvaluje smlouvu o umísťování handicapovaných volně žijících zvířatech s Českým
svazem ochránců přírody ZS FALCO Dolní Týnec (viz příloha orig. zápisu).
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „progRESsHeat" do evropského
dotačního programu HORIZON 2020
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RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „progRESsHeat" do evropského
dotačního programu HORIZON 2020.
a) Odstoupení člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích
b) Jmenování nového člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí odstoupení člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích
Daniela Sadila. Výkon jeho funkce skončil dne 31. 1. 2014.
b) RM jmenuje členem Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích Ing. Ivetu
Zalabákovou – vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Litoměřice s účinností
od 21.3.2014.
Výpis z usnesení 9. jednání Rady města Litoměřic konaného 3. 4. 2014
Poskytnutí dotace společnosti DECARO RMG s.r.o. na okresní kolo Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,- Kč společnosti DECARO RMG s.r.o.,
Husovo náměstí 1702, Hostivice, IČ: 61943762 na okresní kolo Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů, které se bude konat dne 7.5.2014 v Litoměřicích (žádost viz příloha orig.
zápisu), dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen
a) RM schvaluje předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporučinnosti
sportovních oddílů dle stavu členských základen (viz příloha orig. zápisu)
b) RM doporučuje ZM schválit dotaci na podporu činnosti u DMC Revolution o.s., IČ:
26560534 a TJ Sokol Pokratice-Litoměřice, IČ: 00524280 (viz příloha orig. zápisu).
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na
podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace (viz příloha originálního zápisu).
Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2014
RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón na rok 2014 ve výši 795 tis. Kč z a z rozpočtu Města
Litoměřice 500 tis. Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).
Dotace z programu podpory v oblasti KULTURY na rok 2014
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací v rámci programu podpory
v oblasti kultury na rok 2014 (tabulka rozdělení dotací viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory
v oblasti kultury (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
Vzetí na vědomí rezignace člena zdrav. a soc. komise Boženy Matulové a jmenování nového
člena
RM bere na vědomí rezignaci paní Boženy Matulové na členství v sociální a zdravotní komisi
a jmenuje paní Marii Hochbergerovou, Litoměřice, členkou zdravotní a sociální komise.
Schválení poskytnutí finančních prostředků na akce na podporu fair trade v Litoměřicích
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RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků na akce na podporu fair trade dle návrhu Řídící
skupiny pro fair trade (viz příloha orig. zápisu).
Výpis z usnesení 10. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného 9. 4. 2014
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ:
376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ část veřejné
zakázky č. 1 s názvem „Výstavba nového objektu zázemí DDH“ a schválení uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem
RM potvrzuje vítězného uchazeče společnost RENTCENTRUM spol. s r.o. IČO 48028231,
Vinohradská 1210/60, Praha 3, 130 00 otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku
ev. č. VVZ: 376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ část
veřejné zakázky č. 1 s názvem „Výstavba nového objektu zázemí DDH“ a zároveň schvaluje
uzavření smlouvy s tímto uchazečem.
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ:
376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ část veřejné
zakázky č. 2 s názvem „ Volné plochy DDH“ a schválení uzavření smlouvy
RM potvrzuje vítězného uchazeče společnost SMOLA STAVBY s. r.o. IČ 28731492,
Dukelská 2080/3, 412 01 Litoměřice otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku
ev. č. VVZ: 376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ část
veřejné zakázky č. 2 s názvem „Volné plochy DDH“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy
s tímto uchazečem.
Výpis z usnesení 11. jednání Rady města Litoměřic konaného 15. 4. 2014
Vydání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice
RM doporučuje ZM vydání změny č. 2 ÚP Litoměřice formou opatření obecné povahy.
Dohoda o partnerství s finanční spoluúčastí – Katedrální kapitula u sv.Štěpána v Litoměřicích
RM doporučuje ZM schválit:
a) poskytnutí finančních prostředků Katedrální kapitule u sv. Štěpána v Litoměřicích, se sídlem
Dómské náměstí 9/9, 41201 Litoměřice, IČ: 46771930 ve výši 20 % z celkových oprávněných
nákladů, avšak v max. výši 6 mil. Kč vč. DPH na realizaci Projektu „Katedrála sv. Štěpána
Litoměřice – revitalizace a obnova“.
b) uzavření dohody o partnerství s finanční spoluúčastí (viz příloha orig. zápisu).
Příspěvek na provozní výdaje občanského sdružení Lito-Partner
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provozní výdaje občanskému sdružení LitoPartner, o.s., IČ: 02386500, se sídlem Palachova 1083/6, 412 01 Litoměřice, ve výši 5.000,-Kč.
Systém náležité péče o les – nařízení EUTR* (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU)
– podmínka pro těžbu a prodej dřeva v rámci EU.
RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící
poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2014.
Výpis z usnesení 12. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného 24. 4. 2014
Zásada pro rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO
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RM schvaluje zásadu pro rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací
města tak, že v prvé řadě bude plněn fond rezerv a do fondu odměn lze převést maximálně 50%
výše zlepšeného výsledku hospodaření hodnoceného roku.
Výpis z usnesení 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. 5. 2014
Úprava Statutu Správní rady nemocnice vyplývající z aktuálního znění Zřizovací listiny PO MěN
RM schvaluje upravený statut Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, vyplývající
ze znění aktualizované Zřizovací listiny (schválené na jednání ZM dne 24.04.2014) a to ke dni
06.05.2014 s účinností téhož dne (viz příloha orig. zápisu).
Snížení kapacity žáků ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje snížení kapacity žáků příspěvkové organizace Základní umělecké školy
Litoměřice, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice IČ: 46773410 o 50 míst a to z kapacity 1200
míst na kapacitu 1150 míst s účinností od září 2014.
Dodatek č. 2 Organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje dodatek č. 2 Organizačního řádu PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích,
se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627 (viz příloha orig.zápisu).
Výpis z usnesení 14. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného 15. 5. 2014
Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního
finančního plánu na 2014 příspěvkových organizací města (příklad: Technické služby města,
Centrální školní jídelna, MKZ, Knihovna K.H.Máchy, Centrum cestovního ruchu, Dům dětí
a mládeže Rozmarýn, Městská sportovní zařízení v Litoměřicích atd.)
Výpis z usnesení 15. jednání Rady města Litoměřic konaného 22. 5. 2014
Jmenování členů školských rad za zřizovatele na ZŠ v Litoměřicích na funkční období
od 12.5.2014 do 11.5.2017
RM schvaluje členy školských rad za zřizovatele na Základních školách v Litoměřicích
na funkční období 12.5.2014 – 11.5.2017 (viz příloha orig. zápisu).
Návrh na schválení provozních řádů PO Centra pro zdravotně postižené děti a mládež
– SRDÍČKO, platných od 1. 5. 2014.
RM schvaluje příspěvkové organizaci Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež
SRDÍČKO provozní řády pracoviště stravovacího provozu, pracoviště služby péče pro děti
ve věku od 18 měsíců do 3 let, pracoviště zdravotní služby ambulantní dětský stacionář,
pracoviště sociální služby denní stacionář a pracoviště fyzioterapie s platností od 1. 5. 2014.
Schválení 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017
RM doporučuje ZM schválit 4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017
(viz příloha orig. zápisu).
Souhlas s přistoupením k výzvě č. 22 o poskytnutí podpory z integrovaného operačního
programu v oblasti „Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné
správě“
RM schvaluje souhlas s přistoupením k výzvě číslo 22 o poskytnutí podpory z integrovaného
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operačního programu v oblasti „Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní
veřejné správě“.
Schválení podání projektové žádosti k projektu „EYD 2015& Fair Towns" do dotačního
programu Evropské komise „Non-State Actors and Local Authorities in Development“.
RM schvaluje podání projektové žádosti k projektu „EYD 2015 & Fair Towns" do dotačního
programu Evropské komise „Non-State Actors and Local Authorities in Development“.
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku
ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část
veřejné zakázky č. 5 - „Vybavení nového objektu DDH – audiovize“ a schválení uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem
RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku
ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část
veřejné zakázky č. 5 - „Vybavení nového objektu DDH – audiovize“ společnost C SYSTEM CZ
a. s., O. Ševčíka, se sídlem Brno, IČ: 27675645 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto
uchazečem.
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku
ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část
veřejné zakázky č. 4 - „Vybavení nového objektu DDH – volný interiér“ a schválení uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem
RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku
ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část
veřejné zakázky č. 4 - „Vybavení nového objektu DDH – volný interiér“ V.Svobodovou, se
sídlem Ústí nad Labem, IČ: 48309605 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem.
Volba nového člena představenstva 1.Geotermální Litoměřice a.s.
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti
1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7,
PSČ 412 01, IČ: 24840688:
a)
b)

c)

bere na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální
Litoměřice a.s. Jana Szántó, doručené společnosti dne 6.2.2014.
schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva, na vlastní žádost odstupujícího
člena představenstva Jana Szántó, a to ke dni 6.2. 2014., v souladu s ust. § 59 odst. 5)
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
volí nového člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. pana MUDr.
P. Pinku, bytem Litoměřice.

Zajištění rozvojové péče pro Park Václava Havla
RM schvaluje uzavření objednávky na zajištění rozvojové péče pro Park Václava Havla
(předpokládaný rozsah prací viz příloha originálu zápisu).
Jmenování paní Michaely Fišerové, dipl. um. zástupkyní ředitelky PO ZUŠ Litoměřice
a odvolání stávajícího zástupce ředitelky pana Zdeňka Růžičky
RM bere na vědomí jmenování paní Michaely Fišerové, dipl. um., bytem Terezín, zástupkyní
ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46, 412 01
Litoměřice, IČ: 46773410 s účinností od 1. července 2014.
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Připojení Města Litoměřice k symbol. podpoře „Vlajka pro Ukrajinu“ dne 21. 5. 2014.
RM schvaluje připojení Města Litoměřice k symbolické podpoře „Vlajka pro Ukrajinu“ formou
vyvěšení ukrajinské vlajky na budově městského úřadu dne 21. 5. 2014.
Schválení čerpání úvěru na předfinancování dotačních projektů ROP a IOP pro Městskou
nemocnici v Litoměřicích
RM doporučuje ZM,dle § 34, odst. (1), zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vyslovit souhlas pro Městskou nemocnici v Litoměřicích, příspěvkovou
organizaci města s přijetím úvěru ve výši 35.000.000,- Kč na předfinancování dotace projektu
ROP Severozápad na modernizaci centrálních operačních sálů a s přijetím úvěru ve výši
20 621 000,- Kč na předfinancování dotace projektu IOP na modernizaci a obnovu přístrojového
vybavení Iktového centra a pověřuje v souladu se Zřizovací listinou podpisem úvěrové smlouvy
členy Správní rady, jako statutárního orgánu nemocnice.
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce "Zateplení ZŠ
Havlíčkova Litoměřice" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729.(viz příloha orig. zápisu).
Výpis z usnesení 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12. 6. 2014
Realizační smlouva č. 4 - B - 2014 – Společnost Petra Parléře, o. p. s.
a) RM schvaluje uzavření Realizační smlouvy č. 4 – B – 2014 uzavírané mezi Městem
Litoměřice a Společností Petra Parléře, o.p.s., Zavadilova 5/1296, Praha 6 týkající se uspořádání
veřejné architektonické soutěže o ideový návrh revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR
pod Radobýlem (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje 2 závislé porotce do soutěžní poroty – Mgr. Ladislava Chlupáče (náhradníka
– Mgr. Karla Krejzu) a doc. ing. arch. Jana Mužíka.
c) RM schvaluje návrh na rozdělení odměn za vítězství v soutěži takto: 1. místo 200 tis. Kč,
2. místo 100 tis. Kč, 3. místo 50 tis. Kč.
Dotace z programu podpory v oblasti KULTURY na rok 2014 – změna výše podpory
RM schvaluje Občanskému sdružení literárně dramatického souboru Li-Di, Masarykova 621/46,
412 01 Litoměřice, IČO: 70694044 změnu předloženého projektu podpořeného v rámci programu
na podporu v oblasti kultury viz příloha orig. zápisu a zároveň schvaluje poskytnutí dotace
ve výši 10tis Kč na tuto akci.
Cena Aloise Klára
RM bere na vědomí vyhlášení nominací ceny Aloise Klára.
Výpis z usnesení 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.6. 2014
Poskytnutí finanční podpory Slavoji Litoměřice z. s., taneční skupina Funky Dangers účast na ME v hip hopu
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,- Kč Slavoji Litoměřice z.s. pro Funky
Dangers na úhradu nákladů spojených s účastí na ME v hip hopu ve Vídni, které se konalo
30.-31. 5. 2014 (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru
ŠKSaPP.
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Poskytnutí dotace – florbalová liga vozíčkářů
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro pana P.B., bytem Litoměřice,
na dopravné pro účast na trénincích a turnajích florbalové ligy vozíčkářů (žádost viz orig.
zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
Řešení havarijního stavu rozvodů vody v KDH v Litoměřicích – zadání Veřejné zakázky malého
rozsahu (II. kategorie - stavební práce), tj. přímé oslovení jednoho zhotovitele díla – Severočeské
vodárenské společnosti, a. s..
RM schvaluje zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR II. kategorie - stavební práce) –
„Řešení havarijního stavu rozvodů vody v KDH v Litoměřicích“ – přímým oslovením jednoho
zhotovitele díla, tj. Severočeské vodárenské společnosti, a. s., ul. Přítkovská 1689, 415 50
Teplice.
Výpis z usnesení 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 7. 2014
Doporučení schválení Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu v ZM
RM doporučuje ZM schválit Inovovanou strategii marketingu a cestovního ruchu (dokument
přílohou orig. zápisu).
Vydání nařízení města – zákaz podomního prodeje na území města
RM vydává Nařízení města Litoměřice č.2/2014, kterým se zakazuje podomní prodej
na území města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).
Vzetí na vědomí problémů vzešlých z akce Mladé fórum aneb Desatero problémů Litoměřic
očima žáků základních a středních škol
RM bere na vědomí problémy vzešlé z akce Mladé fórum aneb Desatero problémů Litoměřic
očima žáků základních a středních škol a ukládá navrhnout jejich řešení odpovědným garantům.
RM doporučuje ZM vzít na vědomí TOP 7 problémů vzešlých z veřejného projednání
a ověřených anketou.
RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit v souladu se zpracovanou
„Zprávou k TOP 7 z Fóra 2014 – navrhovaná opatření“ problémy vzešlé z veřejného projednání
(viz příloha orig. zápisu).
Schválení přípravy a podání projektové žádosti „Místní agenda, doprava, energetika, strategický
rozvoj“ do dotačního programu švýcarsko-české spolupráce
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti s pracovním názvem „Místní agenda,
doprava, energetika, strategický rozvoj“ (MADES) do dotačního programu švýcarsko-české
spolupráce.
Zahájení přípravy výběrových řízení projektu „Litoměřice – modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“.
RM ukládá OÚR zahájit práce na přípravě výběrových řízení projektu „Litoměřice
– modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“.
Výpis z usnesení 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 31. 7. 2014
Zateplení ZŠ Havlíčkova – uložení stavební suti – Sběrný dvůr Třeboutice
RM ukládá PO Technické služby města Litoměřice zajistit v rámci poskytnutého příspěvku na
provoz bezplatné uložení 144 t zeminy z akce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ na Sběrném
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dvoru Třeboutice a zároveň bezplatně poskytnout 65 t zásypového materiálu z recyklátu.
Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Parkoviště v ulici Na Valech,
Litoměřice“
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na zhotovitele akce „Parkoviště v ulici
Na Valech, Litoměřice“, kterým se stala firma DAPS s.r.o., Na Kocandě 18, 412 01 Litoměřice.
Změna organizační struktury Městského úřadu Litoměřice
RM schvaluje změny organizační struktury Městského úřadu Litoměřice spočívající ve:
a) změně tabulkového místa „referent dotací“ na tabulkové místo „projektový manažer“ na Úseku
investic Odboru územního rozvoje;
b) změně tabulkového místa „projektový manažer“ na „finanční referent“ u Oddělení projektů
a strategií;
c) změně názvu „Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství“ na „Odbor
správy nemovitého majetku města“, změně názvu „Úseku správy bytového hospodářství“
na „Oddělení správy nemovitostí“;
d) vytvoření tabulkového místa „vedoucí oddělení správy nemovitostí“ u Odboru správy
nemovitého majetku města;
e) změně tabulkového místa „právní referent – vymáhání pohledávek, exekuce„ na tabulkové
místo „právní referent + vymáhání poplatků“ u Odboru - kancelář starosty a tajemníka;
f) vytvoření tabulkového místa „kurátor pro dospělé“ u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví;
ke dni 1.9.2014.
Výpis z usnesení 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.8.2014
Poskytnutí dotací na projekty realizované v rámci komunitního plánování sociálních služeb
a) RM schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rámci komunitního plánování sociálních
služeb pro rok 2014 (viz příloha orig.zápisu).
b) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb
na řadu projektů (např. Občanská poradna Litoměřice, Mateřské centrum Klubíčko a pod.)
c) RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi: Diecézní charita
Litoměřice, Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, Středisko křesťanské
pomoci Klubíčko, Knihovna Karla Hynka Máchy, Spolek LiPen, Oblastní spolek ČČK
Litoměřice, Hospic sv. Štěpána a Oblastní spolek ČČK Litoměřice.
Udělení ceny Aloise Klára 2014
a) RM bere na vědomí nominace, které doporučila Zdravotní a sociální komise.
b) RM doporučuje ZM udělení ceny A. Klára těmto osobám:
za zdravotní oblast: MUDr. Josef Jílek, MUDr. Jana Víšková, Marta Ševicová, Růžena
Hanusková, Alena Kuldová.
za sociální oblast: Mgr. Zdeněk Bárta, Pavel Česal, Eva Vladyková.
Zpracování projektu na zřízení výchovné zemědělské farmy pro děti a žáky škol
RM ukládá společnosti ZAHRADA ČECH s.r.o. a oddělení projektů a strategií MěÚ Litoměřice
zpracovat projekt a prověřit možnosti získání finanční podpory z vhodného dotačního titulu
na spolufinancování realizace výchovné zemědělské farmy pro děti a žáky škol v návaznosti
na výsledky ověřovací ankety veřejného projednávaní „Desatero problémů Litoměřic. Řešme
je společně! Pro rok 2014“.
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Personální opatření
RM neschvaluje návrh na odvolání Ing. Jana Nejtka z funkce vedoucího Odboru - stavební úřad.
Schválení poskytnutí finančního příspěvku na postřik Žernoseckého jezera proti přemnoženým
sinicím pro Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. ve výši 5000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na postřik Žernoseckého
jezera proti přemnoženým sinicím pro Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. Děkovka 3,411
15 Podsedice, IČ: 25441825.
Schválení poskytnutí finančního příspěvku na úklid nepovolené skládky komunálního odpadu
na parcele č. 4412/1 v k.ú. Litoměřice pro NADĚJI, pobočka Litoměřice.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.520,- Kč na úklid nepovolené skládky
komunálního odpadu na parcele č. 4412/1 v k.ú. Litoměřice pro NADĚJI, pobočka Litoměřice.
Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice IČ: 00570931
Výpis z usnesení 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.9.2014
Schválení Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030
RM doporučuje ZM schválit Energetický plán města Litoměřice do roku 2030 (viz příloha orig.
zápisu).
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 2020
RM doporučuje ZM schválit dokument „Program regenerace městské památkové rezervace
Litoměřice na období 2015 – 2020“ podle předloženého návrhu (viz příloha originál zápisu).
Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích
RM doporučuje ZM schválit návrh Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích (návrh viz
příloha orig. zápisu).
Vydání Nařízení Rady města č. 3/2014 – provádění zimní údržby
RM vydává Nařízení Rady města Litoměřice č.3/2014, o udržování schůdnosti místních
komunikací, chodníků a průjezdních úseků na území města Litoměřice a vymezení úseků
místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
schůdnost a sjízdnost (viz. příloha orig.zápisu).
Výpis z usnesení 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25.9.2014:
Zapojení města Litoměřice do projektu „Města – brány poznání“
RM schvaluje zapojení města Litoměřice do projektu „Města – brány k poznání“ a zároveň
ukládá PO CCR Litoměřice spolupracovat se Sdružením historických sídel Čech, Moravy
a Slezska při instalaci informačního kiosku v prostorách nádraží Litoměřice. Finanční spoluúčast
ve výši 15tis Kč bude financována v rámci stávajícího příspěvku na provoz PO CCR Litoměřice.
Žádost o finanční příspěvek - „FESTIVAL ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE 2015“
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro Mgr. M. Š., bytem
Strážnice, na propagační kampaň „FESTIVAL ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE 2015“.
Koordinátor projektu „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT“ – ZŠ U Stadionu 4
RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Základní školou Litoměřice,
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U Stadionu 4, IČ: 46773401 a ředitelem školy Mgr. Milanem Slukou v rámci projektu „Podpora
interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – výzva č. 51 MŠMT
Výpis z usnesení 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9.10.2014:
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ:
376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“, část
veřejné zakázky č. 1 - „Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“, schválení textu
smlouvy a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku
ev. č. VVZ: 376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I.
etapa“, část veřejné zakázky č. 1 - „Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“
společnost Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, schvaluje
text smlouvy a uzavření smlouvy s tímto uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ:
376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“, část
veřejné zakázky č. 2 - „Informační systém autobusového nádraží - dodávky“, schválení textu
smlouvy a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku
ev. č. VVZ: 376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I.
etapa“, část veřejné zakázky č. 2 - „Informační systém autobusového nádraží - dodávky“
společnost ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517, schvaluje text
smlouvy a uzavření smlouvy s tímto uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.
Účelová dotace – Světové hry mládeže ve skocích na trampolíně
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč Sportovnímu klubu gymnastiky
a trampolín Pokratice-Litoměřice pro účast na Světových hrách mládeže, které se budou konat
ve dnech 13.-16.11.2014 v Daytona Beach, Florida, USA, dotace bude hrazena z rozpočtu odboru
ŠKSaPP.
Žádost o fin. příspěvek - Mistrovství světa v karate Japonsko
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000,-Kč paní Anně Jiráskové na pokrytí
výdajů spojených s účastí na Mistrovství světa v karate JKA v Japonsku ve dnech 17.19.10.2014, dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP..
Schválení doporučení projektu LIFE České středohoří pro Agenturu ochrany přírody a krajiny
ČR, jejímž realizátorem bude SCHKO České středohoří. Doba trvání projektu 7/2015 – 12/2021.
RM schvaluje doporučení projektu LIFE České středohoří pro Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR, jejímž realizátorem bude SCHKO České středohoří. Doba trvání projektu 7/2015 –
12/2021.
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015
RM doporučuje ZM podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015
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včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 183.304,-Kč.
Výpis z usnesení 1. mimořáddného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.11.2014:
Pověření oddávajících na svatební obřady a schválení seznamu členů ZM na občanský
obřad vítání občánků ve volebním období 2014-2018
a) RM pověřuje Mgr. Petra Hermanna, Mgr. Václava Červína, Ing. Radka Lončáka, MUDr.
Pavla Kejře, Mgr. Václava Dycku, Jiřího Landu a Mgr. Martina Hrdinu k přijímání prohlášení
o manželství po dobu volebního období 2014-2018.
b) RM schvaluje seznam členů zastupitelstva, kteří budou provádět občanský obřad – vítání
občánků po dobu volebního období 2014-2018: Mgr. Petr Hermann, MUDr. Pavel Kejř a Mgr.
Renata Kynzlová.
Výpis z usnesení 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13.11.2014:
Převod zařízení Domova U Trati do majetku města Litoměřice
RM po projednání bere na vědomí informaci o sociálním zařízení „Domov U Trati„ a
nedoporučuje převod zařízení Domov U Trati - příspěvkové organizace Ústeckého kraje do
majetku Města Litoměřice. RM pověřuje místostarosty Mgr. Krejzu, Mgr. Červína k dalšímu
jednání se zástupci ÚK.
Koordinátor projektu „Digitální věk ve školách“ - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Základní školou Litoměřice, Na
Valech 53, IČ: 46773428 a ředitelem školy Mgr. Petrem Krňákem v rámci projektu „Digitální
věk ve školách“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
výzva č. 51 MŠMT.
Schválení Smlouvy č. 11096406 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 11096406 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na financování akce „Park Miřejovická stráň Litoměřice – Pokratice“ se Státním
fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 (viz
příloha orig. zápisu).
Výpis z usnesení 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27.11.2014:
Podání přihlášky na MPSV – Obec přátelská rodině 2014
RM doporučuje ZM schválit podání přihlášky (včetně žádosti o dotaci) do soutěže „Obec
přátelská rodině“.
a) Vzetí na vědomí schválení projektu „progRESsHeat" z evropského dotačního programu
HORIZON 2020
b) Schválení přípravy a uzavření smlouvy s vedoucím partnerem projektu Technickou
univerzitou ve Vídni
Rada města:
a) bere na vědomí schválení projektu „progRESsHeat" z evropského dotačního programu
HORIZON 2020
b) schvaluje přípravu a uzavření smlouvy s vedoucím partnerem projektu Technickou
univerzitou ve Vídni (Technische Universitaet Wien, Karlsplatz 13,1040 Wien)
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Schválení výjimky z příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 „Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ na akci „Nákup 3 ks podzemních kontejnerů pro instalaci v ulici Pražská
v roce 2015“
RM schvaluje výjimku z příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 „Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ na akci “ Nákup 3 ks podzemních kontejnerů pro instalaci v ulici Pražská
v roce 2015“. Dodavatel kontejnerů MEVA a.s. Roudnice.
Výpis z usnesení 4. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.12.2014:
Schválení doplnění programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic o navržené body Bc.Petra
Panaše, Ing. Petra Urbánka a odboru správy nemovitostí majetku města
RM schvaluje doplnění programu jednání Zastupitelstva města konaného dne 11.12.2014
od 16:00hod v sále Hradu v Litoměřicích o navržené body zastupitelů Bc. Petra Panaše, Ing.
Petra Urbánka a odboru správy nemovitostí majetku města.
Výpis z usnesení 5. mimořáddného jednání Rady města Litoměřic konaného 11.12.2014:
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem uzavřené dne 24. 3. 2014 mezi smluvními
stranami Městem Litoměřice a „Sdružením LTM Jiráskovy sady“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem uzavřené dne 24. 3. 2014
mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Gabriel s.r.o. (vedoucí účastník sdružení),
se sídlem: Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, IČ: 25419455, DIČ: CZ25419455,
Gardenline s.r.o. (účastník sdružení), se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, IČ: 27263827,
DIČ: CZ27263827 společně jako „Sdružení LTM Jiráskovy sady“ (viz příloha orig. zápisu).
Výpis z usnesení 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.12.2014:
Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy
a školská zařízení a jejich vyhlášení pro rok 2015
RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi
a mládeží – školy a školská zařízení“ pro rok 2015 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení
(viz příloha orig. zápisu).
Grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury a jejich vyhlášení pro rok 2015
RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory v oblasti kultury“ pro rok 2015 a ukládá
odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (viz příloha orig. zápisu).
Grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží –
volný čas dětí“ a jejich vyhlášení pro rok 2015
RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi
a mládeží – volný čas dětí“ pro rok 2015 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (viz příloha
orig. zápisu).
Žádost o mimořádnou dotaci za účelem reprezentace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni
kluci
RM schvaluje poskytnutí mimořádné dotace Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci,
B. Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 26548801 v částce 8.000,- Kč na ošacení sboru
za účelem reprezentace sboru při vystoupeních.
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Žádost o dotaci z Fondu česko-německé budoucnosti – 2. ročník Litoměřické letní
filharmonie 2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Fondu česko-německé budoucnosti na rok 2015
za účelem uspořádání 2. ročníku Litoměřické letní filharmonie a zároveň doporučuje ZM
schválit finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč na výdaje spojené s realizací tohoto projektu.
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému
Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na rok 2015
1.
RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového
systému Zdravého města Litoměřice pro rok 2015 (příloha orig. zápisu).
2.
RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2015.
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Programu podpory
fairtradových aktivit v Litoměřicích z rozpočtu Zdravého města Litoměřice a vyhlášení
výzvy k předkládání žádostí o grant na rok 2015
1.
RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Programu podpory
fairtradových aktivit v Litoměřicích pro rok 2015 (příloha orig. zápisu).
2.
RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích na rok 2015.
Změna organizační struktury městského úřadu
RM schvaluje změny organizační struktury Městského úřadu Litoměřice ke dni 1.1.2015
spočívající ve vytvoření tabulkového místa:

„referent státní správy a samosprávy“ u Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví;

„územně a stavebně správní referent“ na Úseku územního rozhodování
Odboru - Stavební úřad.
Na doplnění člena komise RM, konkrétně komise GTE
RM jmenuje členem komise GTE (komise RM) na volební období 2014 – 2018 Ing. Daniela
Kahudu, navrženého jako zástupce politické strany – Strany zelených.
Zvolení Ing. Pavla Grunda, místostarosty města s kompetencí řízení oblasti zdravotnictví
a sociálních věcí, za člena Dozorčí rady Městské nemocnice
RM jmenuje Ing. Pavla Grunda, místostarostu města s kompetencí řízení oblasti zdravotnictví
a sociálních věcí, za člena Dozorčí rady Městské nemocnice a to s účinností od 01. 01.2015.
Schválení dodatku č. 1 k Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti
Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) pro rok 2015 mezi dopravcem
BusLine a.s. a Městem Litoměřice
RM schvaluje uzavření a znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění
dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD), uzavřené dne
27.12.2013 mezi obchodní společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ 28360010 a Městem Litoměřice, a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím
podpisem.
Schválení procesu plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií místní Agendy
21 (MA21)
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RM schvaluje proces plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií místní
Agendy 21 (MA21).
2.
RM doporučuje ZM schválení procesu plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle
Kritérií místní Agendy 21 (MA21).
1.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LITOMĚŘIC
Výpis usnesení 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 30.1.2014
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2014
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22. 1. 2014 (viz příloha orig.
zápisu).
Schválení smlouvy o postoupení pohledávek
ZM schvaluje smlouvu o postoupení pohledávek mezi Městem Litoměřice a společnosti
ERIKA,a.s. se sídlem, Na Příkopě 9-11, Praha 1, IČ 25098900 (viz příloha orig.zápisu).
Schválení smlouvy o poskytování služeb
ZM schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi Městem Litoměřice a společností ERIKA,
a.s., se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 1, IČ 25098900 (viz příloha orig. zápisu).
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů 2014
ZM schvaluje
a) předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Litoměřice
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o stanovení systému shromažďování, ...
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby
mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem v období od 1. 1. do 31. 12. 2014
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby na rok 2014 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig.
zápisu).
Uzavření smlouvy o zabezpečení Lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice
a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2014
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem
Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2014 (viz
příloha orig. zápisu).
Výpis usnesení 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.3.2014
Schválení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes a Klub přátel chlapeckého
sboru Páni kluci
ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes,
IČ: 26518848 a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČ: 26548801 (viz příloha orig.
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zápisu).
Vydání obecně závazné vyhlášky č.2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/2011, o regulaci
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 15. 12. 2011 (viz orig.
příloha zápisu).
Vydání obecně závazné vyhlášky č.3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace
hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (viz příloha orig.zápisu).
Vzetí na vědomí rezignace pana místostarosty J. Szántá + volba nového člena PAS 1.
Geotermální Litoměřice a.s.
a)
ZM bere na vědomí rezignaci místostarosty Jana Szántá, člena představenstva v městské
společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. (viz příloha orig.zápisu)
b)
ZM navrhuje nového člena představenstva v městské společnosti 1. Geotermální
Litoměřice a.s. pana MUDr. Petra Pinku.
Vzetí na vědomí projednání studie revitalizace pivovaru s veřejností – závěry
ZM bere na vědomí projednání studie revitalizace pivovaru s veřejností – závěry (viz příloha
orig. zápisu)
Úprava kompetencí vedení města
Z důvodu rezignace pana místostarosty Jana Szántá na funkci zástupce města ve Svazu měst
a obcí ČR, na funkci zástupce města ve sdružení Euroregionu Elbe-Labe, ve sdružení MAS
České středohoří, ve Sdružení obcí pro plynofikaci Labské Údolí I., ve Sdružení obcí pro
nakládání s odpady ZM schvaluje návrh na obsazení těchto subjektů do konce volebního období
2010-2014.
Návrh na obsazení:
Mgr. Václav Červín - zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR
Jaroslav Tvrdík - zástupce města ve sdružení Euroregion Elbe – Labe
Ing. Radek Lončák, MBA - zástupce města ve sdružení MAS České středohoří
Jiří Landa – zástupce města ve Sdružení obcí pro plynofikaci Labské Údolí I.
Mgr. Karel Krejza – zástupce města ve Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Výpis usnesení 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.4.2014
Dohoda o partnerství s finanční spoluúčastí – Katedrální kapitula u sv.Štěpána v Litoměřicích
ZM schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků Katedrální kapitule u sv. Štěpána v Litoměřicích, se sídlem
Dómské náměstí 9/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771930 ve výši 20 % z celkových oprávněných
nákladů, avšak v max. výši 6 mil. Kč vč. DPH na realizaci Projektu „Katedrála sv. Štěpána
Litoměřice – revitalizace a obnova“.
b) rozpočtové opatření – výdaj ve výši 6 mil. Kč (ÚZ/ORG 3404/3400). Tento výdaj bude
financován ze zdrojů z minulých let (ÚZ/ORG 1805/1000).
c) uzavření dohody o partnerství s finanční spoluúčastí (viz příloha orig. zápisu).
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Vydání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
I. Zastupitelstvo města Litoměřice si v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona
samostatně o v ě ř i l o, že pořízená změna č.2 Územního plánu Litoměřice není v rozporu:
- s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schváleno vládou ČR usnes. č. 929 ze dne
20.7.2009),
- s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Ústeckého
kraje, které byly vydány dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011.

- výsledkem řešení rozporů - pozn. žádné nebyly,
- se stanovisky dotčených orgánů,
- se stanoviskem krajského úřadu.
II. Zastupitelstvo města Litoměřice v z a l o n a v ě d o m í bod 15 opatření obecné povahy,
ve kterém jsou uvedeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s možností
uplatnění předkupního práva pro Město Litoměřice .
III. Zastupitelstvo města Litoměřice s c h v a l u j e návrh rozhodnutí o námitkách a jejich
odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou součástí odůvodnění opatření obecné
povahy (kap. 5 a 6 – uplatněné v rámci projednání oznámeným 24.6.2013)
IV. Zastupitelstvo města Litoměřice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a
§ 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů v y d á v á změnu č.2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné
povahy.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů - přímá dotace
ZM schvaluje
a) předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá
dotace (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig.
zápisu).
Dotace na podporu činnosti DMC Revolution o.s. a TJ Sokol Pokratice-Litoměřice
ZM schvaluje
a) přidělení dotací na podporu činnosti u DMC Revolution o.s., IČ: 26560534 a TJ Sokol
Pokratice-Litoměřice, IČ: 00524280 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha
orig. zápisu).
Schválení příspěvků z Programu regenerace měst.památk.rezervací a zón na rok 2014
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR ve výši 795
tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 500 tis.Kč podle předloženého návrhu (viz příloha
orig.zápisu).
Zastupování města v Euroregionu Elbe/Labe
ZM pověřuje Ing. Milana Grmelu zastupováním města ve sdružení Euroregion Elbe – Labe
do konce volebního období 2010-2014.
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Výpis usnesení 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.6.2014
Schválení čerpání úvěru na předfinancování dotačních projektů ROP a IOP pro Městskou
nemocnici v Litoměřicích
ZM schvaluje dle § 34, odst. (1), zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvkové organizaci města, přijetí úvěru ve výši
35.000.000,- Kč na předfinancování dotace projektu ROP Severozápad na modernizaci
centrálních operačních sálů a přijetí úvěru ve výši 20.621.000,- Kč na předfinancování dotace
projektu IOP na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra a pověřuje,
v souladu se Zřizovací listinou, podpisem úvěrové smlouvy členy Správní rady, jako statutárního
orgánu nemocnice.
Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severozápad na projekt: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad na projekt: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
v Litoměřicích“ (CZ.1.09/1.2.00/63.01014). Smlouva přílohou orig. zápisu.
Schválení 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 - 2017
ZM schvaluje 4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017 (viz příloha
orig. zápisu).
Souhlas s přistoupením k výzvě č. 22 o poskytnutí podpory z integrovaného operačního
programu v oblasti „Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné
správě“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního programu KONSOLIDACE
IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné
správě, na projekt. „Konsolidace HW a infrastruktury a virtualizace serverů, digitalizace
smluv a elektronizace mapových podkladů - Digitální technická mapa města Litoměřice“
o celkových nákladech projektu 6.000.000,- Kč vč. DPH.
b) zajištění předfinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 6.000.000,- Kč
vč. DPH vč. DPH, tj. 100 % celkových nákladů projektu.
c)
zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 900.000,- Kč
vč.

DPH, tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Výpis usnesení 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.7.2014
Vzetí na vědomí problémů vzešlých z veřejného projednávání (ověřených anketou) a Zprávy
k TOP 7 z Fóra 2014 - navrhovaná opatření
a) ZM bere na vědomí TOP 7 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou.
b) ZM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit v souladu se zpracovanou
„Zprávou k TOP problémům z Fóra 2014 – navrhovaná opatření“ problémy vzešlé z veřejného
projednání (viz příloha orig. zápisu).
Dotace na pořízení nových mantinelů pro hokejbalové hřiště Slavoje Litoměřice z.s.,
IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace pro Slavoj Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov
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1928/1, 412 01 Litoměřice ve výši 1,040.000,- Kč na pořízení nových mantinelů pro
hokejbalové hřiště, za podmínky uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2010,
kterým se z nájmu vyjímají prostory v 2.NP o ploše 90,48 m2 v budově č.p. 1928 v areálu
koupaliště v Litoměřicích.
b) uzavření smlouvy o dotaci (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření – výdaj ve výši 1 040 tis. Kč (ÚZ/ORG 3238/3200) – tento výdaj
bude financován ze zdrojů z minulých let (ÚZ/ORG 1805/1000).
Dotace na dokončení povrchu dvou tenisových kurtů na p.p.č. 2725/1 k.ú. Litoměřice pro Slavoj
Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace pro Slavoj Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov
1928/1, 412 01 Litoměřice ve výši 1,200.000,- Kč na dokončení povrchu dvou tenisových
kurtů na p.p.č. 2725/1 k.ú. Litoměřice, za těchto podmínek:
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2010, kterým se z nájmu vyjímají
prostory v 2.NP o ploše 90,48 m2 v budově č.p. 1928 v areálu koupaliště v Litoměřicích,
- závazek žadatele, že na tenisových kurtech vybudovaných z poskytnuté dotace bude
realizovat tréninky příp. soutěžní utkání dětí a mládeže, a to v časovém rozsahu min. 20
hod týdně/ kurt, v době od 15-19h ve dnech Po – Pá a 15hod týdně /kurt, ve dnech
So a Ne, to vše po dobu 5 let od uvedení tenisových kurtů do užívání. Při nedodržení této
podmínky je žadatel povinen vrátit poskytovateli až 20% částky poskytnuté dotace.
b) uzavření smlouvy o dotaci (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření – výdaj ve výši 1 200 tis. Kč (ÚZ/ORG 3238/3200) – tento výdaj
bude financován ze zdrojů z minulých let (ÚZ/ORG 1805/1000)
Výpis usnesení 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 16.9.2014
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000
o vytvoření a použití účelových prostředků "FONDU BYDLENÍ" na území města Litoměřice
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU BYDLENÍ“ na území města
Litoměřice a obecně závazná vyhláška č. 3/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2000 (viz příloha orig. zápisu).
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009
o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o stanovení koeficientů
pro vyměření daně z nemovitostí, ze dne 22. 10. 2009 a obecně závazná vyhláška č. 6/2010,
kterou se doplňuje vyhláška č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí,
ze dne 24. 6. 2010 (viz příloha orig.zápisu).
Schválení Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
ZM schvaluje Koncepci rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019 (viz příloha
orig. zápisu).
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Udělení ceny Aloise Klára 2014
ZM schvaluje udělení ceny A. Klára následujícím osobnostem: MUDr. Josef Jílek, MUDr. Jana
Víšková, Marta Ševicová, Růžena Hanusková, Alena Kuldová, Mgr. Zdeněk Bárta, Pavel Česal
a Eva Vladyková.
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 2020
ZM schvaluje dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice
na období 2015 – 2020“ (viz příloha orig.zápisu).
Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích
a)
ZM schvaluje předložený návrhový materiál Koncepce podpory rozvoje sportu
v Litoměřicích (návrh viz příloha orig. zápisu).
b)
ZM ukládá odboru ŠKSaPP dokument rozpracovat na konkrétní opatření pro období
roku 2015-2020.
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového
nádraží I. etapa“
a.) ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad,
oblasti podpory 1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt
„Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ o celkových nákladech
projektu 61,842.228,01 Kč vč. DPH.
b.) ZM schvaluje zajištění předfinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 61,842.228,01 Kč vč. DPH,
tj. 100% celkových nákladů projektu.
c.) ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 9,207.195,67 Kč vč. DPH,
tj. 15% z celkových způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilých výdajů ve výši 460.923,57 Kč
vč. DPH.
Přijetí úvěru na předfinancování dotační části akce „ Litoměřice – modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“
ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 52 mil. Kč na předfinancování dotační části akce
„ Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“– úvěr bude čerpán pouze
za předpokladu poskytnutí dotace z ROP Severozápad.
Výpis usnesení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic (pro volební období
2014-2018), konaného dne 4.11.2014
Seznam zvolených členů Zastupitelstva města (ZM) Litoměřic pro volební období 2014-2018:
ODS:

Mgr. Ladislav Chlupáč

Ing. Radek Lončák, MBA

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA

MUDr. Petr Kubec

MUDr. Pavel Kejř

Mgr. Karel Krejza

Jaromír Mareš
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ANO 2011:

MUDr. Ondřej Štěrba

Ing. Radek Löwy

Mgr. Renata Kynzlová

Ing. Petr Urbánek

Tomáš Sarnovský

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

Ing. Vladimír Matys
KSČM:

Mgr. Václav Dycka

Jaroslav Růžička

MUDr. Miroslav Jenček
ČSSD:

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA

Ing. Pavel Grund
Severočeši:

Lukas Wünsch

PhDr. Olga Kubelková
Sport a zdraví:

Mgr. Petr Hermann

Mgr. Václav Červín
Strana zelených:

Mgr. Petr Panaš

Ing. Jan Hrkal
TOP 09:

Mgr. Martin Hrdina
KDU-ČSL:

Jiří Landa
Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání usnesením
ZM schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarostů.
ZM volí Mgr. Ladislava Chlupáče uvolněným starostou města Litoměřic.
ZM stanovuje 2 uvolněné a 1 neuvolněného místostarostu města Litoměřic.
ZM volí Mgr. Karla Krejzu na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.
ZM volí Ing. Pavla Grunda na funkci uvolněného 2. místostarosty města Litoměřic.
ZM volí Mgr. Václava Červína na funkci neuvolněného 3. místostarosty města Litoměřic.
ZM stanovuje počet členů Rady města Litoměřic na 9 členů.
ZM volí za dalších 5 členů Rady města Litoměřic Ing. Vladimíra Kestřánka, MBA, Ing. Radka
Lončáka, MBA, MUDr. Pavla Kejře, Mgr. Martina Hrdinu a pana Lukase Wünsche.
ZM zřizuje finanční výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.
ZM zřizuje kontrolní výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.
ZM volí Ing. Radka Lončáka, MBA předsedou finančního výboru při ZM.
Zároveň ZM volí Ing. Vladimíra Kestřánka,MBA, Miroslava Štropa, Aleše Kodytka,
Ing. Jaroslava Marka, Jiřího Landu a Václava Knotka členy finančního výboru při ZM.
ZM volí Jaroslava Růžičku předsedou kontrolního výboru při ZM.
Zároveň ZM volí PaedDr. Zdeňka Duška, Mgr. Ladislava Kudrnu, MBA, Martina Legnavského,
Helenu Lexovou, Mgr. Petra Hoška a Mgr. Filipa Hrbka členy kontrolního výboru při ZM.
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ZM stanovuje s platností od 4. 11. 2014 měsíční odměnu:
Neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, krácenou o 5%, tj. radnímu 2.423,- Kč, předsedovi výboru 2.233,- Kč,
předsedovi komise 2.233,- Kč, členovi výboru 1.910,- Kč, členovi komise 1.910,- Kč, členovi
zastupitelstva 827,- Kč. Při souběhu dvou a více funkcí se poskytne odměna složená ze součtu
odměn za jednotlivé funkce v radě, komisi a výboru a z příplatku podle počtu obyvatel ke každé
funkci zvlášť.
Neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve výši součtu odměny za výkon funkce a stanovené částky podle počtu obyvatel, krácenou o ½,
tj. v částce 17.737,- Kč.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát v průběhu volebního období mu bude
schválená odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (neuvolněný místostarosta, předseda výboru, předseda komise, člen výboru, člen komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města
ZM stahuje tento bod z jednání s tím, že bude zastupitelům rozeslán a bude znovu předložen na
příštím zasedání ZM.
Výpis usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2014
Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2015
ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2015 v celkovém objemu příjmů 386.880 tis.
Kč, výdajů ve výši 400.047 tis. Kč a financování ve výši 13.167 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).
Schválení soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let
osoby uvedené v příloze (viz příloha orig. zápisu).
Podání přihlášky na MPSV - Obec přátelská rodině 2014
ZM schvaluje podání přihlášky (včetně žádosti o dotaci) do soutěže „Obec přátelská rodině“.
Akční plán rozvoje rodinné politiky města Litoměřice na rok 2015
ZM schvaluje Akční plán rozvoje rodinné politiky města Litoměřice na rok 2015 (viz příloha
orig.zápisu).
Koncesní smlouva v konsolidovaném znění (Domov pro seniory na Dómském pahorku)
1.
ZM bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí ČR (viz příloha orig. zápisu).
2.
ZM schvaluje koncesní smlouvu v konsolidovaném znění s Farní charitou Litoměřice
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015 včetně schválení
spoluúčasti města na této dotaci ve výši 183.304,-Kč
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015 včetně
schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 183.304,-Kč.
ZM schvaluje rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů
města na volební období 2014-2018.
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Obecné úkoly pro starostu a místostarosty:
V rámci své resortní působnosti kontrolují plnění úkolů uložených Radou a Zastupitelstvem,
zodpovídají za přípravu podkladů pro jednání RM a ZM v svěřených oblastech, odpovídají
na dotazy členů ZM, zajišťují vztahy s veřejností, kontrolují sestavování rozpočtu v oblastech
jim svěřených a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu. V rámci své působnosti
a v souladu s přijatými vnitřními předpisy podepisují písemnosti zasílané jiným subjektům,
smlouvy a objednávky v rámci přesně vymezených kompetencí a v souladu s usnesením rady.
Dále vyřizují stížnosti a petice občanů směřované vůči svěřeným příspěvkovým organizacím
a jejím ředitelům. Podepisují dokumenty personálního charakteru vůči ředitelům příspěvkových
organizací.
Dohlížejí na investiční akce, iniciují žádosti o granty a dotace a kontrolují jejich využívání.
Podepisují i všechny ostatní nevyjmenované dokumenty a rozhodnutí v rámci své působnosti
jim svěřené usnesením ZM.
Konkrétní oblasti svěřené působnosti:
Mgr. Ladislav Chlupáč - starosta

útvar kontroly a interního auditu

útvar obrany a krizového řízení

oddělení projektů a strategií

Městská policie

jednání v rámci projektu „geotermálního vrtu“

jednání v rámci projektu „pivovaru“

zástupce Města při jednání s Hospodářskou a sociální radou a s Hospodářskou komorou
Mgr. Karel Krejza – 1.místostarosta
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
ekonomický odbor
odbor správy nemovitého majetku města a oddělení správy nemovitostí
Příspěvková organizace:
Základní školy
Centrální školní jídelna
Městská sportovní zařízení
Městská kulturní zařízení
Knihovna KHM
Základní umělecká škola
Centrum cestovního ruchu
zástupce Města při jednáních se SONO
zástupce Města pro výkon práv společníka spol. ZAHRADA ČECH s.r.o.
zástupce Města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
Ing. Pavel Grund - 2. místostarosta
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor dopravy a silničního hospodářství
Příspěvkové organizace:
Městská nemocnice
Centrum Srdíčko
Severočeské sdružení obcí (SESO)
zástupce Města v rámci Svazu měst a obcí ČR
zástupce Města v Euroregionu Labe
prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly
interpelace
Mgr. Václav Červín - 3. místostarosta
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odbor životního prostředí
odbor územního rozvoje města
Příspěvkové organizace:
TSM (problematika čistoty města a městské zeleně)
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Mateřské školy
Lukas Wünsch - neuvolněný člen rady
zástupce města v MAS České středohoří
zástupce města ve správní radě Destinační agentury České středohoří o.p.s.
Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněné zastupitele:
Mgr. Petra Hermann
zástupce Města Litoměřice jako politik projektu Zdravé město a MA 21
kontakt s neziskovými organizacemi
Mgr. Václav Dycka
zástupce Města Litoměřice v rámci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
MUDr. Pavel Kejř
politik pro územní plán
Jmenovité zveřejňování hlasování zastupitelů
ZM neschvaluje jmenovité zveřejňování hlasování zastupitelů k jednotlivým projednávaným
bodům zastupitelstva na webových stránkách města.

Události chronologicky:
LEDEN
Mezi prvními získaly certifikáty litoměřické infocentrum a hrad
Informační centrum a Hrad Litoměřice, provozované Centrem cestovního ruchu Litoměřice,
obdržely značku kvality Českého systému kvality služeb. Zbrusu novou značku „Q“, která
označuje organizaci dbající na kvalitu poskytovaných služeb, uděluje Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
To certifikuje nejrůznější subjekty působící v cestovním ruchu. Kromě infocenter jsou
to například ubytovací zařízení, hrady a zámky nebo lanovky. Celý koncept, převzatý
z německého vzoru, ministerstvo chystalo již od roku 2009. Nyní se do něj zapojují první
subjekty. „Systém využívá procesní řízení. Organizace se zaměří na své procesy, jejich silné
a slabé stránky, a sama si stanoví opatření. Přitom je třeba vidět se očima klienta.
Systém existuje jako dvoustupňový. V prvním stupni jde o stanovení cílů a opatření, ve stupni
druhém nastává dotazování a měření kvality.
Slavnostní předávání prvních českých certifikátů z rukou ředitele odboru cestovního ruchu MMR
ČR Aleše Hozdeckého proběhlo v pondělí 27. ledna v Poděbradech, kam si pro certifikát přijel
i zástupce CCR Litoměřice.
Výroční zpráva o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2013
Na základě § 18 zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů zveřejňuje Město Litoměřice, jako povinný subjekt, výroční zprávu za rok 2013 o své
činnosti v oblasti poskytování informací.
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Počet podaných žádostí o informace: 25
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2
Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

ÚNOR
Litoměřice obdržely cenu za kvalitu veřejné správy
Zástupci města Litoměřice převzali stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za realizaci místní
Agendy 21 jako jedné z efektivních metod kvality ve veřejné správě. Ocenění se jim dostalo
18. února v Hradci Králové, během 10. Národní konference kvality ve veřejné správě. Ceny
Ministerstva vnitra byly udíleny v rámci slavnostního večera v Kongresovém centru.
Za Litoměřice ji převzali tajemník městského úřadu Karel Chovanec a politik Zdravého města
Litoměřice Petr Hermann.
Pořadatelem konference bylo Ministerstvo vnitra ČR společně s Královéhradeckým krajem
a Radou kvality ČR s podporou města Hradec Králové. Program konference byl zaměřen
na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy,
na vzdělávání úředníků a inovace ve veřejné správě.
Místní Agenda 21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni
(města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst.
Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst,
ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním
z cílů EU a OSN.
Město Litoměřice se prezentovalo na prestižním veletrhu v Praze
Samostatným stánkem se prezentovalo město Litoměřice na mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu Holiday World, který probíhal od čtvrtka 20. 2. do neděle 23. 2. v areálu holešovického
výstaviště. Holiday World je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České republice, ale
i v regionu střední Evropy. Jeho organizátorem je pražská Incheba.
Pracovníci Centra cestovního ruchu Litoměřice (dále jen CCR) zde prezentovali nejen turistické
atraktivity města, ale i řadu dalších partnerů působících v Litoměřicích, jako je například
výstaviště Zahrada Čech, Dílna ručního papíru a další. Zájem návštěvníků veletrhu byl
o propagační materiály, mapy města i okolí, expozici českého vinařství nacházející se v hradu,
ale i o regionální vína, která bylo možno na stánku ochutnat.
Veletrh Holiday World je již tradičně rozdělen. První dva dny jsou určeny hlavně pro odbornou
veřejnost, víkendové dny patří spíše veřejnosti laické.

BŘEZEN
Stop hernám v Litoměřicích
Nově vznikajícím provozovnám sázkových her a loterií v Litoměřicích odzvonilo. Vyhlášky,
které zastupitelé schválili na svém včerejším jednání - 16.03.2014 (obecně závazná vyhláška
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č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a obecně závazná
vyhláška č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her,
loterií a jiných podobných her), totiž přesně specifikují podle ulic a čísel popisných celkem
osmadvacet míst, kde je povoleno sázkové hry a loterie provozovat. Jde o stávající provozovny,
jejichž počet se už nebude dále rozšiřovat. Lze předpokládat, že postupem let jich začne ubývat.
Změna provozovatele totiž bude velmi obtížná, ne-li nemožná. Vyhláška zároveň omezuje
provozní dobu. Zavřeno v hernách bude vždy dopoledne od páté do jedenácté hodiny, kdy mladí
lidé odcházejí do škol a starší do zaměstnání. Podle psychologů a dosavadních zkušeností jde
totiž o dobu, která je v tomto ohledu pro gamblery riziková. Vyhláška zároveň kromě toho
reguluje i reklamu, respektive nařizuje, jakým způsobem smí být provozovna označená. Vedení
litoměřické radnice jejím přijetím reaguje na petici občanů, kteří žádali úplný zákaz provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města. To by však podle
zastupitelů problém neřešilo, pouze by jej přesunulo na místa jen obtížně kontrolovatelná. Nová
vyhláška je proto kompromisním řešením, učiněným i s ohledem na fakt, že v Litoměřicích
v tomto ohledu výraznější problémy nejsou. Což ostatně ukázaly i kontroly, které namátkově
v hernách provádějí strážníci městské policie a pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu.
„MISTRAL“ rozvíjí komunikaci radnice s veřejností
Město Litoměřice má za sebou první úspěšný rok realizace projektu „MISTRAL – Místní
implementace strategického řízení v Litoměřicích“, financovaného z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu města. Získaná dotace ve výši 2,1 milionu korun
pokrývá 85 % celkových nákladů projektu.
Díky projektu se v uplynulém roce podařilo rozvíjet otevřenou komunikaci nad rozvojem města
mezi radnicí a občany. Příkladem toho je veřejné fórum „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je
společně“ a diskuze na téma „Budoucnost městského pivovaru v Litoměřicích“. Náměty vzešlé
z diskuze a připomínky občanů zaslané v elektronické podobě oddělení projektů a strategií budou
projektanty posouzeny, variantně zapracovány do studie řešení využití pivovaru a následně opět
projednány s veřejností 6. května od 17.00 hodin v konferenčních prostorách hradu.

DUBEN
Ve funkci vedoucího divadla skončil Tomáš Mikulský
Vedením litoměřického Divadla Karla Hynka Máchy byla do doby vypsání výběrového řízení
pověřena Mgr. Tereza Rozmarová, která již přes rok v Městských kulturních zařízeních
Litoměřice pracuje jako samostatná programová referentka divadla. Stalo se tak poté,
co k dnešnímu dni byl po vzájemné dohodě ukončen pracovní poměr dosavadnímu vedoucímu
Tomáši Mikulskému.

KVĚTEN
V Litoměřicích odstartovala kampaň Místa přátelská rodinám
Představením Sváťova dividla odstartovala v pátek 25. dubna od 16 hodin v parku Václava Havla
v Litoměřicích kampaň Místa přátelská rodinám. Skupina komunitního plánování sociálních
služeb pro rodinu, děti a mládež společně se Zdravým městem Litoměřice a dalšími partnery
připravily v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor devatenáct akcí pro rodiče a děti do osmi
let.
35

Rodiny si mohou v knihovně a v Domě dětí a mládeže Rozmarýn vyzvednout informační brožury
se startovacími kartami a sbírat razítka za účast na jednotlivých akcích, které připravily neziskové
organizace poskytující sociální služby. Jde o prezentaci jejich činností formou soutěží, dnů
otevřených dveří a dalších aktivit. Například Rozmarýn nachystal na 30. dubna pálení čarodějnic,
na 3. května keramickou dílnu, SKP Klubíčko na tentýž den dopolední program se živými
zvířaty. S knihovnou bylo možné se vydat do pohádky 12. května, absolvovat kurz první pomoci
Českého červeného kříže určený pro maminky s dětmi 15. května. Možnost vyrobit si květinový
papír byla 24. května nabízena Dílnou ručního papíru.
Kampaň skončila 31. května. Slavnostní ukončení a ocenění nejaktivnějších rodin se uskutečnilo
13. června na Mírovém náměstí v rámci akce zaměřené na osvětu rozvojové pomoci v Africe
a fair trade DUN DUN.
Nový filipínský velvyslanec navštívil Litoměřice
Victoriano M. Lecaros s chotí, který je novým velvyslancem Filipín v České republice, dnes
19.05.2014 přijel na první oficiální návštěvu města Litoměřice. Na radnici ho přijal starosta
Ladislav Chlupáč, který připomněl kořeny přátelství mezi Litoměřicemi a filipínskými městy
Dapitanem a Calambou, spočívající v dávném přátelství filipínského národního hrdiny José
Rizala a litoměřického středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta.
Cesta zástupců historických sídel začala v Litoměřicích
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč v sobotu 31.5.2014 odpoledne přivítal před radnicí
v historickém obleku konšela členy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS
ČMS). Právě v Litoměřicích, jež jsou členy sdružení, začínala jejich týdenní poznávací cesta do
Německa. Den před odjezdem se vždy scházejí v jednom z historických měst nacházejících se
poblíž hranic s Německem. Letos zvolili Litoměřice.
SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především
historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty,
zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. „Nyní má 213
členů,“ uvedla tajemnice Vitvarová.
Činnost sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost
našeho kulturního dědictví. Popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy
kulturního dědictví. Dále pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference
apod., uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,
spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí
v České republice i v zahraničí.
Mezi nejvýznamnější činnosti patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro
místní rozvoj o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón. I na základě tohoto programu probíhá pravidelná a úspěšná regenerace památkově
chráněných území našich měst a obcí a Litoměřice se do něj každoročně úspěšně zapojují.
Od roku 1994 je udělována Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR
a MPZ spojená s právem používat titul "Historické město roku". Počínaje rokem 1991 jako
spolupořadatel, od roku 1998 pak jako hlavní gestor v České republice organizuje sdružení vždy
v září Dny evropského dědictví - Dny otevřených dveří památek, což je rozsáhlý celoevropský
projekt, který vede k neformálnímu uvědomování si kořenů našich národních identit a ochraně
kulturního odkazu našich předků.

ČERVEN
Na oběti komunistického režimu nezapomeneme
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Litoměřičtí si připomněli památku Milady Horákové. U bronzové desky připomínající oběti válek
a komunistického režimu se 27.6.2014 ráno sešli zástupci litoměřické radnice, Konfederace
politických vězňů a další. Květiny symbolizovaly vzpomínku na 64. výročí násilné smrti Milady
Horákové, Záviše Kalandry, Jana Buchala a Oldřicha Pacla, které komunisti popravili
po vykonstruovaném politickém procesu.
Den policie a Integrovaného záchranného systému
Již osmý ročník Dne policie a Integrovaného záchranného systému uspořádaly v pátek 20. června
na Mírovém náměstí město Litoměřice a litoměřické obvodní oddělení Policie ČR. Policisté
předvedli ukázku zadržení pachatele, Vězeňská služba ČR zase eskortu vězně, hasiči zasahovali
při fingované dopravní nehodě, nechyběly ani ukázky výcviku služebních psů. Litoměřičtí
strážníci děti poučovali o bezpečném chování, předvedli odchytové prostředky, služební
pomůcky apod.

ČERVENEC
Radní zakázali v Litoměřicích podomní prodej
(28.07.2014) Podomní prodej je v Litoměřicích zakázán. Nařízení vydali před několika dny
litoměřičtí radní. Reagovali tak na požadavky občanů i některých zastupitelů, kteří poukazovali
na obtěžující jednání podomních prodejců, kteří se vnucovali lidem i do jejich domovů.
Obec může podomní prodej regulovat nebo úplně zakázat. Nikoliv však formou obecně závazné
vyhlášky, nýbrž formou nařízení. Opravňuje ji k tomu § 18 živnostenského zákona.
nařízením v přenesené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděných mimo provozovnu v obci nebo její části, aniž by jím současně musela vymezit místa
a stanovit podmínky pro tuto podnikatelskou činnost. Ústavní soud dále konstatoval, že takto
vymezeným podomním prodejem zboží nebo poskytováním služeb se nevyčerpávají druhy
uvedené podnikatelské činnosti prováděné mimo provozovnu v obci, neboť tato činnost může být
nadále provozována jiným způsobem, zejména formou stánkového prodeje. Nic na tom nemění
ani skutečnost, že se zákaz vztahuje na celé území obce.
Litoměřické infocentrum získalo v červenci výbornou
Informační centrum v podloubí litoměřické radnice, provozované Centrem cestovního ruchu,
prošlo kontrolou kvality poskytovaných služeb. Dopadla na výbornou. Kontrolor, který se
vydával za běžného zákazníka, pozitivně hodnotil návštěvu všech sledovaných oblastí.
Zaměřoval se přitom na správné označení IC, vícejazyčnost, exteriér, přítomnost stojanů na kola,
Wi-Fi, první dojem zákazníka, rychlost a vstřícnost obsloužení, zda obsluha nevedla soukromý
hovor, zda byla vhodně oblečena a měla přehled o dění ve městě i v okolí apod. Na otázku, zda
by hodnotitel doporučil využít služeb litoměřického infocentra svým známým, odpověděl,
že rozhodně ano.
Měření kvality služeb je součástí projektu, jehož cílem je zhodnotit kvalitu poskytovaných služeb
podle jednotné metodiky a jednotného scénáře. Je součástí procesu certifikace Turistických
informačních center (TIC). Na každém dobrovolně zapojeném TIC byla provedena jedna
kontrolní návštěva.

SRPEN
Zdravé je nekouřit.
S cílem podpořit nově vznikající nekuřácké provozovny pozval 20.08.2014 starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč jejich zástupce na radnici, aby poděkoval za zodpovědný přístup a předal
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certifikát nekuřácké provozovny. Označení převzal provozovatel Kávy s párou, palačinkárny
v Pekařské ulici, Dobré bašty, restaurace U Draka a cukrárny Lilie.
Zatímco například restaurace Káva s párou nebo palačinkárna jsou novými nekuřáckými
provozovnami, zástupci ostatních převzali certifikát z důvodu změny provozovatele nebo
aktualizace označení.
V současné době je evidováno na stránkách Zdravého města Litoměřice 25 certifikovaných
nekuřáckých provozoven, z nichž 8 je plně nekuřáckých a ve 12 podnicích se nekouří ve vnitřním
prostoru. První označení nekuřáckých provozoven v Litoměřicích proběhlo již v roce 2009, kdy
samolepku s označením zákazu kouření a logem Zdravého města Litoměřice obdrželo 14
provozoven (z toho 11 litoměřických, z čehož 6 zařízení je v provozu do dnešní doby).
Loni přibylo dalších 15 podniků, kterým město udělilo certifikát, který je rozdělen do 3 kategorií.
Třemi hvězdičkami se pyšní plně nekuřácké prostory, kde je kouření zakázáno také na venkovní
předzahrádce, dvě hvězdy patří zařízením s vnitřními plně nekuřáckými prostory a jednu
hvězdičku získávají provozovny s vymezenou nekuřáckou místností.
Zdravé město Litoměřice vede kampaň proti kouření i mezi mladými lidmi, a to hlavně formou
přednášek na školách. Zdravý životní styl budou propagovat i následující dvě kampaně - zářijový
Evropský týden mobility a říjnové Dny zdraví. Obě jsou podpořeny z Programu švýcarsko –
české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR.

ZÁŘÍ
Poradna nabídne bezplatné služby lidem v tísni
Základní a odborné sociální poradenství zahájili v pondělí 1. září bezplatně poskytovat pracovníci
Občanské poradny Litoměřice. Vznik nové sociální služby, jež má být provozována ambulantní
formou každé pondělí od 12.30 do 16.30 hodin, podpořilo město Litoměřice. Provozovatelem je
Diecézní charita, v jejímž sídle v ulici Kosmonautů poradna bude fungovat.
Obrátit se na poradnu mohou občané města Litoměřice a jeho spádových obcí, kteří jsou v krizi,
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, dále rodiny s dětmi,
oběti trestné činnosti a senioři. Cílem je prostřednictvím služeb odborného a základního
sociálního poradenství podporovat lidi ve zvládání nepříznivých sociálních situací, předcházet
vzniku sociálního vyloučení a podporovat sociální začleňování uživatelů služby.
Město Litoměřice má svůj první energetický plán
(24.09.2014) Provoz budov nacházejících se v majetku města Litoměřice je levnější. Díky
přijatým opatřením, jako je zateplování objektů, výměna oken a dveří, společný nákup elektřiny
apod., uspořilo město od roku 2012 do současné doby již 7,5 milionu korun. Před několika dny
byl zastupiteli schválen vůbec první „Energetický plán města“ (EPM).
Pro následujících sedmnáct let definuje základní vize, principy a priority energetického
hospodářství města. Jde o zásadní oblast ve vztahu k rozpočtu. Výdaje za energii totiž tvoří
zhruba 10% rozpočtu Litoměřic. Základním cílem EPM je dosažení úspor ve výši 20% do roku
2030 oproti spotřebě energie v roce 2012. V průměru tento cíl představuje snížení spotřeby
energie o 1,23% ročně a v uvedeném časovém horizontu je cíl realistický a dosažitelný. Další cíle
mohou být v průběhu času doplněny a upravovány, například cíl ve využití obnovitelných zdrojů
energie nebo snížení produkce emisí oxidu uhličitého. Město Litoměřice jako dlouhodobý
propagátor obnovitelných zdrojů energie pořádá 23. a 24. října v hradu mezinárodní konferenci
„Energie (pro) města 21. století“.
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ŘÍJEN
V říjnu předal starosta Litoměřic sošky Aloise Klára osmi osobnostem
Svou práci ve prospěch veřejnosti vykonávají dlouhé roky, profesionálně a s pokorou. Nyní za ni
získali uznání. V obřadní síni litoměřické radnice totiž starosta Ladislav Chlupáč předal sošky
Aloise Klára osmi osobnostem, které dlouhodobě svou prací přispívají ke zkvalitnění a rozvoji
zdravotní a sociální oblasti.
Za přínos městu v oblasti zdravotnictví sošku v podobě anděla získala Marta Ševicová. Vrchní
sestra centrálních operačních sálů litoměřické nemocnice kde pracuje od roku 1971 doposud.
Od roku 1973 jako zdravotní sestra působí v tomtéž zdravotnickém zařízení i Růžena Hanusková.
Třetí oceněnou byla členka komise Zdravého města a Místní agendy 21 Alena Kuldová, která
dlouhé roky aktivně připravuje preventivní programy v oblasti zdraví nejen pro školy, ale i pro
další skupiny občanů. Podílí se na rozvíjení spolupráce s nemocnicí, ale i privátními lékaři,
organizuje návštěvy studentů na odděleních nemocnice, spolupracuje se Státním zdravotním
ústavem apod.
Jako první zubní lékařka získala sošku Jana Víšková. Za 55 let práce v Litoměřicích poznalo její
citlivý přístup tisíce klientů z regionu. Jejíma rukama však neprošli jen pacienti, ale i řada
začínajících lékařů. Ocenění se dostalo i Josefu Jílkovi, který byl nominován za dlouholetou
lékařskou praxi v oblasti chirurgie a za práci v představenstvu Okresní lékařské komory. Nyní
působí v privátní ambulanci.
Za rozvoj sociální oblasti získaly cenu tři osobnosti. Za soustavnou práci ve prospěch Klubu
seniorů ji převzala jeho dlouholetá vedoucí Eva Vladyková. Svým aktivním přístupem pomáhá
nejen při rozvoji jeho aktivit, ale spolupracuje s městem i při zjišťování skutečných potřeb
seniorů žijících ve městě. Cenu vnímá jako ocenění práce, které se věnuje od roku 1991a je ráda,
že si jí město všímá.
U složitého budování Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích a počátků šíření povědomí o hospicové
péči stál Pavel Česal, který zařízení vedl od roku 2001. Ocenění města Litoměřice získal
ve chvíli, kdy si od loňského roku užívá v důchodu zaslouženého odpočinku.
Stále aktivní pak zůstává Zdeněk Bárta, který v roce 1992 stál v Litoměřicích u zrodu Diakonie
Českobratrské církve evangelické, jež poskytuje domov pro matky s dětmi nacházející se
v obtížné životní situaci a zajišťuje širokou škálu služeb pro osoby s mentálním a zdravotním
postižením. Pomoc potřebným prosazoval i ve vrcholné politice, nejprve v České národní radě,
později i jako senátor.
Litoměřičtí obhajují pozici na špici Zdravých měst
Město Litoměřice obhajuje svou pozici na špici Národní sítě Zdravých měst. V konferenčním
sále hradu proběhla v pondělí 6. října za účasti hodnotitelů Pracovní skupiny Rady vlády
pro udržitelný rozvoj, zástupců ministerstev a Národní sítě Zdravých měst veřejná obhajoba
Kategorie „B“ místní Agendy 21 (MA21) a Zdravého města Litoměřice.
Město Litoměřice již posedmé obhájilo svou pozici na špici Národní sítě Zdravých měst. Splnilo
kritéria pro opětovné zařazení do druhé nejvyšší kategorie „B". Vyhodnocení proběhlo 25.
listopadu v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně v průběhu konference Národní sítě
Zdravých měst ČR (NSZM).
KOMUNÁLNÍ VOLBY
Dne 10. a 11. října se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí (tzv. komunální volby).
13.10.2014 -Výsledky komunálních voleb v Litoměřicích.
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V komunálních volbách zvítězilo v Litoměřicích hnutí ANO, když o pouhých 334 hlasů porazilo
druhou ODS. Jak hnutí ANO (21,89%), tak ODS (21,7%) získaly shodně po 7 mandátech
v 27členném zastupitelstvu. Celkově v něm usedne hned 16 nových tváří.
Následující jednání však rozhodnou o tom, komu se podaří utvořit koalici tak, aby utvořil
v zastupitelstvu většinu. Velká koalice ANO a ODS je pravděpodobně vyloučena. Ustavující
jednání zastupitelstva, kde zároveň proběhne volba starosty a místostarostů, svolá dosluhující
starosta Ladislav Chlupáč dle svých slov do jednoho měsíce v případě, že nebude napaden
výsledek voleb.
Volby ukázaly, že litoměřické zastupitelstvo bude v následujících letech, co se týče subjektů,
které překročily pětiprocentní hranici, pestřejší, než tomu bylo doposud. Ve sboru zasednou
zástupci hned devíti subjektů (dosud jich bylo sedm). Kromě ANO a ODS, které mají dohromady
14 míst, získala 3 mandáty Komunistická strana Čech a Moravy (11,53% hlasů), po dvou
mandátech ČSSD (7,82%), Strana zelených (7,33%), Sport a zdraví (6,3%), Severočeši (6,28%).
Jedno místo v zastupitelstvu obsadí TOP 09 a nezávislí (5,23%) a KDU-ČSL (5,01%).
Volební účast v Litoměřicích dosáhla pouhých 37,79%. Nejvíce preferenčních hlasů stejně jako
před čtyřmi lety získal i tentokrát Ladislav Chlupáč.
Zvolení zastupitelé
ANO: MUDr. Ondřej Štěrba, Ing. Radek Löwy, Mgr. Renata Kynzlová, Ing. Petr Urbánek,
Tomáš Sarnovský, Pavel Birner, Ing. Vladimír Matys
ODS: Mgr. Ladislav Chlupáč, Ing. Radek Lončák, MUDr. Leoš Vysoudil, MUDr. Petr Kubec,
MUDr. Pavel Kejř, Mgr. Karel Krejza, Jaromír Mareš
KSČM: Mgr. Václav Dycka, Jaroslav Růžička, MUDr. Miroslav Jenček
ČSSD: Ing. Vladimír Kestřánek, Pavel Grund
Sport a zdraví: Mgr. Petr Hermann, Mgr. Václav Červín
Strana zelených: Mgr. Petr Panaš, Ing. Jan Hrkal
Severočeši: PhDr. Olga Kubelková, Lukas Wünsch
TOP 09 a nezávislí: Mgr. Martin Hrdina
KDU-ČSL: Jiří Landa
Na radnici byla dnes (16.10.2014) podepsána koaliční smlouva
Koaliční smlouvu o spolupráci v následujícím čtyřletém volebním období uzavřeli dnes na
radnici zastupitelé zvolení za ODS (7 mandátů) se třemi partnery, a to s ČSSD (2 mandáty),
Severočechy Litoměřice (2), Sport a zdraví (2) a TOP 09 (1). Chyběl pouze zastupitel Petr Kubec
(ODS), který je na služební cestě
Občanským demokratům v čele s dosavadním starostou Ladislavem Chlupáčem se tak podařilo
sestavit těsnou většinu v 27členném zastupitelstvu, jehož ustavující jednání, volba radních města,
starosty a místostarostů proběhne pravděpodobně 4. listopadu v konferenčním sále hradu od 16
hodin. Stane se tak v případě, že nebude napaden výsledek voleb, čemuž zatím nic nenasvědčuje.
Konkrétní jména osob, která usednou v čele radnice, dnes nepadla. Starosta Chlupáč pouze
oznámil, že starostu a prvního místostarostu nominuje ODS, druhého a třetího místostarostu
navrhnou ČSSD a Sport a zdraví. Na dotaz novinářů odmítl specifikovat i to, zda všichni
místostarostové budou uvolněni. V případě kontrolního výboru očekává, že i v následujících
čtyřech letech připadne opozici.
Město Litoměřice získalo certifikát „Místo přátelské rodině“
Město Litoměřice získalo za svůj dosavadní přístup k prorodinným aktivitám certifikát „Místo
přátelské rodině“. Udělen byl 14. října v rámci projektu Fórum pro rodinu Centrem komunitní
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práce v Ústí nad Labem. Jde o nevládní neziskovou organizaci, která dlouhodobě mapuje
v Ústeckém kraji místa, která jsou přátelská rodině.
Na základě hodnocení uděluje oficiální certifikát. Cílem je přinášet příklady dobré praxe
a motivovat k pozitivním změnám a zlepšení kvality rodin v regionu Ústeckého kraje.
Cena byla udělena za splnění stanovených kritérií. Hodnocen byl městský úřad i aktivity určené
rodinám. Město Litoměřice se dlouhodobě snaží podporovat aktivity dětí, dospělých i seniorů.
V letošním roce byla vytvořena a schválena Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky
2014 - 2019. Jejím cílem je zakotvit a zvýšit účinnost realizovaných prorodinných opatření
a přispět k realizaci opatření a aktivit nových.

LISTOPAD
Město povede další čtyři roky Ladislav Chlupáč
Státní hymna zahájila v úterý 4. 11. 2014 v konferenčním sále hradu slavnostní jednání
městského zastupitelstva. Stalo se tak poté, co 26 nově zvolených zastupitelů převzalo osvědčení
o funkci a složilo slib. Následně došlo k volbě starosty, místostarostů, členů městské rady
a výborů zastupitelstva.
Město v následujících čtyřech letech, již čtvrté volební období, povede dle očekávání starosta
Ladislav Chlupáč. Zvolen byl 14 hlasy nově utvořené koalice (ODS, ČSSD, Sport a zdraví,
Severočeši a TOP09), tedy těsnou většinou. Protikandidát navržený hnutím ANO 2011, bývalý
tajemník městského úřadu Radek Löwy, podporu nezískal.
Neprošel ani návrh Petra Urbánka (ANO 2011), aby město mělo pouze dva neuvolněné
místostarosty, což je dle jeho názoru dostačující. Stejně tak nezískali dostatečnou podporu
zastupitelé ANO 2011, kteří na post jednoho z uvolněných místostarostů navrhovali právě Petra
Urbánka. Nakonec volba do funkce prvního místostarosty dopadla úspěšně pro Karla Krejzu
(ODS), křeslo druhého místostarosty získal Pavel Grund (ČSSD) a třetím neuvolněným
místostarostou byl zvolen Václav Červín (Sport a zdraví). Karel Krejza získal 14 hlasů stejně
jako Václav Červín, Pavla Grunda podpořilo 15 zastupitelů. Ten zároveň opouští místo ředitele
litoměřického územního pracoviště Hasičského záchranného sboru a plně se bude věnovat práci
na radnici, kde nahradí dosavadního místostarostu Jana Szántó, který vůbec nekandidoval.
Rada města bude i nadále devítičlenná. Radními kromě starosty a místostarostů byli zvoleni
sociální demokrat Vladimír Kestřánek (16 hlasů), občanští demokraté Radek Lončák (14) a Pavel
Kejř (14), za TOP 09 Martin Hrdina (16) a za Severočechy Lukas Wünsch (14).
Finanční výbor povede i nadále Radek Lončák. Členy se stali Vladimír Kestřánek, Miroslav
Štrop (Sport a zdraví), Aleš Kodytek (Severočeši), Jaroslav Marek (TOP 09), Jiří Landa (KDUČSL) a Václav Knotek (KSČM).
Předsedou kontrolního výboru se stal Jaroslav Růžička, členy Zdeněk Dušek (oba KSČM),
Ladislav Kudrna (ANO 2011), Martin Legnavský (Sport a zdraví), Helena Lexová (ČSSD), Petr
Hošek (Severočeši) a Filip Hrbek (ODS).
Kompetence starosty, místostarostů a některých zastupitelů budou projednávány na příštím
zasedání. K odložení došlo poté, co zastupitel Panaš a Urbánek upozornili, že podle jejich názoru
takto zásadní dokument neměli k dispozici dříve, tudíž o něm nemohou hlasovat. Ostatní jejich
námitku po krátké poradě jednomyslně přijali.
Úterní volba byla veřejná. A to i přesto, že zastupitel Radek Löwy (ANO 2011) navrhoval volbu
tajnou. „V ní může každý hlasovat dle svého přesvědčení a nebýt ovlivněn diktátem," odůvodnil
bývalý tajemník úřadu návrh, pro který však hlasovalo jen 10 zastupitelů, tudíž neprošel.
Příští veřejné jednání zastupitelstva se uskuteční 11. prosince opět v konferenčním sále hradu.
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I cinkání klíčů připomnělo Listopad
Také mnozí Litoměřičané si v pondělí 17. listopadu připomněli 25. výročí sametové revoluce.
Někteří zapálili svíčku společně se starostou Ladislavem Chlupáčem již v 10 hodin dopoledne
v podloubí radnice u bronzové pamětní desky připomínající oběti nedemokratických režimů.
Další pak přišli v 17 hodin do parku Václava Havla, kde s místostarostou Karlem Krejzou
a dalšími zastupiteli zavzpomínali na prezidenta, který uměl národ spojovat.

PROSINEC
Supertajfun se žene na Filipíny
Již 4. 12. 2014 bylo jasné, že na Filipíny se žene supertajfun Hagupit. Mířil do centrální oblasti
ostrovů a očekávalo se, že zasáhne i místa, kde loni řádil Haiyan, nejsilnější změřený tajfun, který
kdy zasáhl pevninu. Zásah Hagupitu byl očekáván na sobotu 6. prosince s blížícím se víkendem
se proto evakuovalo asi 2,5 milionu lidí do bezpečnějších míst a lépe stavěných budov. Podle
OSN šlo o jednu z nejmasovějších mírových evakuací obyvatelstva v historii. S velkou
pravděpodobností tak byly zachráněny tisíce životů.
Hagupit měl ještě nad oceánem sílu supertajfunu. Cestou k pevnině mírně zeslábl a na filipínské
ostrovy udeřil s nárazovou rychlostí 195 km/h. Po prvotním úderu na východním pobřeží tajfun
opět zeslábl a s vichrem o rychlosti 140–170 km/h dále pokračoval do vnitrozemí. Nevyhnul
se ani městu Tacloban, které bylo loni takřka smeteno.
Prudký vichr lámal stromy a ničil domy, způsobil lokální záplavy a stále hrozí sesuvy půdy.
Mnoho oblastí je od soboty bez elektrického proudu. V některých místech tajfun zničil až 80 %
domků.

II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA,
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
Rozpočet města Litoměřic na rok 2014
Litoměřice nejsou zadluženy
Vyplývá to z výkazů zveřejněných nejen na webových stránkách města, ale i na stránkách
Ministerstva financí.
Přesto se však Litoměřice mezi osm měst s nulovým dluhem nedostaly. Mezi osmdesáti
největšími městy v České republice se ocitly sice na prvním místě, ale mezi těmi, které jsou
nejméně zadlužené. Na konci roku totiž připadl na jednoho obyvatele Litoměřic dluh ve výši
2 koruny a 50 haléřů.
Dobíhá totiž úvěr bez navýšení na nákup služebního vozidla městské policie. K 30. červnu
dosahovala dlužná částka výše 32 tisíc korun a uhrazena bude do konce letošního roku. O dobrém
hospodaření Litoměřic svědčí fakt, že město má našetřeno zhruba 70 milionů korun, které mohou
být v následujících letech použity k dalšímu rozvoji. Za Litoměřicemi následuje Prostějov
s průměrným dluhem 25,3 koruny na osobu a Jindřichův Hradec (27 korun).
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 - Usnesení z jednání 9. Zastupitelstva
Města Litoměřic konaného dne 12.12.2013)
Kapitola

Příjmy

01 odbor ekonomický
02 odbor správní
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
04 odbor správy majetku města a OLH a ÚSBH
05 odbor životního prostředí
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
07 odbor - stavební úřad
08 odbor územního rozvoje
09 městská policie
23 oddělení obrany a krizového řízení
24 odbor - obecní živnostenský úřad
85 odbor dopravy a silničního hosp.
91 oddělení projektů a strategií
celkem

285 934, 00
35 561,00
8 504,00
11 686,00
5 425,00
213,00
800,00
2 194,00
1 240,00
0,00
630,00
19 650,00
4 844,00
376 681,00

Výdaje

57 625, 00
80 124,00
113 514,00
8 360,00
39 348,00
19 514,00
405,00
19 945,00
16 642,00
1 084,00
0,00
4 000,00
6 893,00
367 454,00

Financování

-10 930, 00
1 759,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56,00
-56,00
0,00
0,00
0,00
-9 227,00

UPRAVENÝ ROZPOČET ROKU 2014
(Poslední schválená rozp. opatření - Usnesení z jednání 06. Zastupitelstva Města Litoměřic
konaného dne 22.9. 2014)
Kapitola
01 odbor ekonomický
02 odbor správní
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
04 odbor správy majetku města a OLH a ÚSBH
05 odbor životního prostředí
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
07 odbor - stavební úřad
08 odbor územního rozvoje
09 městská policie
23 útvar obrany a krizového řízení
24 odbor - obecní živnostenský úřad
85 odbor dopravy a silničního hosp.
91 oddělení projektů a strategií
celkem

Příjmy
Výdaje
Financování
310 281,80
52 829,00
3 247,00
37 228,20
80 485,00
1 836,00
32 076,00 167 804,00
0,00
22 109,00
8 405,00
0,00
32 437,00
82 134,00
0,00
45 632,00
69 926,00
0,00
1 400,00
405,0027
0,00
3 956,00
27 749,00
0,00
1 490,00
17 289,00
60,00
31,00
762,00
0,00
630,00
0,00
0,00
17 856,00
3 900,00
0,00
7 326,00
5 792,00
0,00
512 453,00 517 480,00
5 027,00

Radní podpořili sportovce
06.03.2014 - Podporu ve výši osm tisíc korun schválili radní města na základě doporučení komise
sportu Sportovnímu klubu Parta Litoměřicko. Určena je na pořádání Mistrovství světa
v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců, které se bude konat v červnu letošního roku
v Račicích. Jeden ze závodů proběhne se startem i cílem v Litoměřicích.
Dalších 10 tisíc korun dostane od města žákyně základní školy Barbora Vídeňská,
jež dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků v parkurovém skákání.
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Naopak zamítavě se k žádosti o podporu postavili radní v případě nově vzniklého turistického
oddílu TOPRD (Turistický Oddíl Prarodiče, Rodiče a Děti), který žádal o dvacet tisíc korun
na úhradu nákladů souvisejících s dopravou. „Zástupce TJ Slavoj Litoměřice navrhl, aby se nově
vznikající oddíl stal součástí Slavoje, a mohl tak využívat k dopravě jeho vozidla. Jak komise
sportu, tak i radní města se k tomuto návrhu přiklonili,“ informoval předseda komise a radní
města Ivo Elman.
Hospodářský výsledek nemocnice za rok 2013 potěšil
20.02.2014 - S kladným hospodářským výsledkem +625 tisíc korun skončilo hospodaření
Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2013, což je vzhledem k původnímu očekávání
a současné situaci ve zdravotnictví více než výborný výsledek. Nezměřitelným úsilím se na tomto
úspěchu podíleli prakticky všichni pracovníci nemocnice jak zdravotnické, tak nezdravotnické
části.
Litoměřická nemocnice chce vyrovnané hospodaření udržet i v roce 2014. Proto je nutné dále
pokračovat v optimalizaci celkové činnosti nemocnice a hledat především další provozní úspory.
Tomuto cíli je přizpůsoben také plán investic na letošní rok. Investiční prostředky v celkovém
objemu několika desítek miliónů korun se budou částečně odvíjet i od úspěšnosti nemocnice
v žádostech o dotace z evropských a jiných fondů. Nemocnice nyní čeká na vyjádření k žádosti
podané na ROP Severozápad, v rámci které žádá o prostředky na modernizaci centrálních
operačních sálů, a to nejen v části nového dispozičního řešení, ale především v oblasti obměny
přístrojového vybavení.
Litoměřice mají schválený rozpočet
(18. 12. 2014) - Město Litoměřice vstoupí do roku 2015 s již schváleným rozpočtem,
a to s příjmy ve výši 387 milionů korun a výdaji 400 milionů korun. Pro takto navržený rozpočet
hlasovalo na prosincovém jednání osmnáct z celkem sedmadvaceti zastupitelů.
Při jeho projednávání se přistupovalo velmi pečlivě prakticky ke každé položce. Je možné
prohlásit, že při zapojení financí našetřených z předchozích let v objemu 13 milionů korun jde
o rozpočet vyrovnaný.
Provozní spotřeba města je nižší než provozní příjem, což je výsledkem důsledné ekonomizace
provozních a spotřebních procesů. Jinými slovy město své běžné výdaje plánuje a spotřebovává
velmi efektivně se schopností ušetřit, třeba na další akce investičního charakteru.
Z celkových příjmů 387 milionů korun tvoří běžné příjmy a běžné dotace roku 2015 částku 365
milionů, z celkových výdajů 400 milionů korun tvoří běžné výdaje roku 2015 celkem 335
milionů, což znamená přebytkový provozní rozpočet v částce 30 milionů korun. Provozní
přebytek byl zapojen do financování navržených kapitálových výdajů 2015. Spolu s vlastními
zdroji z předchozích let ve výši 13 milionů a kapitálovými příjmy 2015 tak budou vyrovnány
předpokládané kapitálové výdaje v objemu 65 milionů korun. V celkových výdajích roku 2015
jsou také zahrnuty i známé přesuny výdajů z letošního roku v částce 15 milionů korun.
Zřejmě nejvýznamnější investiční akcí v příštím roce by měla být plánovaná modernizace
autobusového nádraží. Realizována však bude pouze v případě, že město získá dotaci.
Rozhodnutí o jejím případném udělení bude známo pravděpodobně na konci ledna. V rozpočtu
města je na revitalizaci nádraží vyčleněno 10 milionů korun. Dokončeno bude dětské dopravní
hřiště, park na Miřejovické stráni, úpravy kruhové křižovatky u Severky, v plánu je oprava
dalších chodníků apod.
Zastupitelé Vladimír Matys, Petr Urbánek, Ondřej Štěrba a Tomáš Sarnovský hlasovali proti
navrženému rozpočtu s tím, že jim zde kromě jiného chybí i slibované akce typu rekonstrukce
bývalého velitelství pro potřeby základní umělecké školy, rekonstrukce pivovaru, rozvoj
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cyklotras, rozšíření kamerového systému apod. Podle vedení radnice se však na slíbených
projektech pracuje, nelze je však všechny realizovat v příštím roce. Pro rozpočet ruku nezvedli
také Jiří Landa, Radek Löwy, Ladislav Kudrna, Petr Panaš, Renata Kynzlová – zdrželi se
hlasování.

III. ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Další přechod pro chodce je bezbariérový a pro chodce bezpečný
Nejen pokratická lávka, ale i přechod pro chodce nacházející se v její těsné blízkosti
na frekventované Pokratické ulici prošel rekonstrukcí. Spočívala ve snížení nájezdů tak, aby bylo
místo bezbariérové, v instalaci vodících pruhů a nasvícení přechodu LED lampami. Celkové
náklady dosáhly 250 tisíc korun. Město tak postupně pokračuje ve zvyšování bezpečnosti chodců
na frekventovaných místech.
Školky v Ladově ulici svítí novotou
Budovy dvou mateřských škol v Ladově ulici svítí novotou. Sedmikráska vítá děti v okrovošedém kabátě, s novými okny, dveřmi, opláštěním, zateplením i novou fasádou a střechou, na níž
byly instalovány solární kolektory sloužící k ohřevu vody. Celkové náklady se vyšplhaly na 5,2
milionu korun, přičemž 2,35 milionu činila dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Původně však měla být částka dle projektu vyšší. Díky finanční úspoře, které se podařilo
v průběhu rekonstrukce dosáhnout, zbyly finance i na dokončení modernizace sousední školky
Větrník (Ladova 3). V jejím případě město před časem zaplatilo novou střechu, okna, dveře, ale
chyběla fasáda a zateplení objektu. I to se díky úsporám podařilo zrealizovat, a tak i Větrník svítí
novotou, respektive žluto-zelenou fasádou.
Provoz velkoobjemových kontejnerů byl ukončen
Velkoobjemové kontejnery, které byly dle harmonogramu zdarma přistavovány na předem
stanovená místa v různých částech města, radnice zrušila. Učinila tak po otevření nového
sběrného dvora, od něhož si slibuje zvýšení podílu separovaného odpadu na celkovém množství
komunálního odpadu. Velkoobjemové kontejnery přitom byly často přeplněné, neseparované,
s nekontrolovatelným obsahem. Poslední vývoz proběhl 17. ledna.
Nový sběrný dvůr slouží šest dní v týdnu
Moderní sběrný dvůr v centru Litoměřic byl dnes (23.1.2014) slavnostně představen veřejnosti.
Určen je obyvatelům města, kteří mohou odpady u pokratických závor odevzdávat zdarma
po předložení občanského průkazu, v němž bude jako místo trvalého bydliště uvedeno právě
město Litoměřice. Byla zvolena lokalita, která je snadno dostupná pro všechny obyvatele.
Pozemek u pokratických závor odkoupilo před několika málo lety město od Českých drah.
Následně se podařilo získat 9,6 milionu korun dotaci na stavbu nového sběrového dvora. Celkové
náklady na realizaci projektu dosáhly 10,4 milionu korun bez DPH. Nový sběrný dvůr
je v provozu šest dní v týdnu, od pondělí do soboty. Není určen pro ukládání odpadu
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z podnikatelské činnosti. Stejně tak stavební odpady jsou zde přijímány pouze ve výrazně
omezeném množství stanoveném provozním řádem. Podle něj je zde možno uložit 50 kilogramů
na osobu za den. Větší množství mohou lidé bezplatně uložit na skládku v Třebouticích.
Množstevně je omezeno i ukládání pneumatik od osobního automobilu na 4 ks/osoba/rok.
Provoz nového sběrného dvora zajišťují Technické služby města Litoměřice. Činí
tak s maximálním důrazem na separaci.
Kapacita sběrového dvora je 1600 tun za rok, což by pro potřeby 24tisícových Litoměřic mělo
být dostačující.
Město Litoměřice provozuje tři fotovoltaické elektrárny
V lednu roku 2014 spustilo město Litoměřice provoz nových fotovoltaických elektráren
instalovaných na střechách školních objektů nacházejících se v majetku města. Jde o Základní
školu U Stadionu, ZŠ Havlíčkova a MŠ Masarykova. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických
elektráren dosáhne 79,25 kW. Před spuštěním provozu zbývá získat licenci na provoz
Energetickým regulačním úřadem, k čemuž má dojít během příštích dnů.
Zajímavé na realizaci tohoto projektu je fakt, že provozovatelem daných elektráren bude město
Litoměřice, a to prostřednictvím příspěvkových organizací, jimiž jmenovaná školská zařízení
jsou. To umožní maximální využití vyrobené elektrické energie přímo v základní či mateřské
škole, kdy budou do přenosové sítě dodávány pouze minimální přebytky. Navíc za každou
vyrobenou jednotku elektrické energie bude vyplácen tzv. „zelený bonus“ v minimální výši 1,88
Kč/kWh po dobu dvaceti let.
Dalším přínosem je výhodná cena elektrické energie z fotovoltaické elektrárny určená pro vlastní
spotřebu příspěvkových organizací. Město tak ušetří převážnou část výdajů za elektrickou energii
tím, že si ji vyrobí přímo na střeše objektu. Celkové čisté přínosy po odečtení veškerých nákladů
na investici se za dobu životnosti (minimálně 20 let) pohybují ve výši 3,5 mil. Kč.
Město Litoměřice je dlouhodobým propagátorem obnovitelných zdrojů energie. Při hledání
nových cest nezapomíná ani na energetické úspory. Letos například odeslalo žádosti o dotaci
na zateplení čtyř objektů mateřských a základních škol, přičemž první projekt zateplení a výměny
oken na školce v Ladově ulici byl již dokončen s celkovou podporou z Operačního programu
životního prostředí ve výši 2,4 milionu korun.
Osmdesátimetrový průzkumný vrt v Jiráskových sadech
(13.03.2014) Vrtná souprava v centru Jiráskových sadů hloubí tento týden osmdesátimetrový
průzkumný vrt. Děje se tak v rámci již zahájené rekonstrukce parku. Voda z vrtu bude sloužit
k závlaze stávající i budoucí, nově vysazené zeleně. Pokud se potvrdí závěry hydrogeologického
průzkumu, že vrt bude schopen dodávat více než 3,5 litru vody za vteřinu, mohla by vodu
využívat k závlaze i sousední Masarykova škola a ZŠ B. Němcové.
Zda bude vhodné její využití i pro jiné účely, například fontánu, potvrdí až laboratorní testy.
Realizaci díla zajišťuje Stavební geologie České Budějovice, která před několika málo lety
úspěšně hloubila i vrt u litoměřického plaveckého bazénu. V případě zdejšího pískovcového
podloží však šla až do hloubky 160 metrů. V centrální části parku se nachází podloží jílové. Práce
by měly být ukončeny tento týden.
Vložené náklady na realizaci díla, které jsou vyčísleny na 230 tisíc korun, se městu velmi rychle
vrátí. V dalších letech totiž počítá s výraznou úsporou. „Pokud by přišel rok srážkově slabší,
zavlažování parku by si vyžádalo náklady v řádech statisíců ročně. Takto budou téměř
zanedbatelné,“ poukázal na finanční výhodnost díla vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu v Litoměřicích Pavel Gryndler.
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Hloubení vrtu fakticky představuje druhý krok v rekonstrukci Jiráskových sadů, která byla
zahájena. Tím prvním byla na podzim loňského a na počátku roku letošního prořezávka stromů
a dřevin. Další práce budou následovat.
Úklid silnic a chodníků byl po zimě zahájen
Jarní úklid Litoměřic byl oproti předchozím letům zahájen ve zhruba měsíčním předstihu.
Ačkoliv dle zákona končí zimní období 31. března, teplé počasí „vyzvalo“ pracovníky
Technických služeb města Litoměřice, aby již nyní vyrazily se zametacími stroji do ulic.
S cílem snížit prašnost zametají chodníky a silnice, kde stojí nejméně aut. V tuto chvíli
už je uklizená celá Kocanda, Mírové náměstí a přilehlé ulice v historickém jádru města.
Předpokládá, že do konce března bude zameteno 75% chodníků a silnic ve městě.
Na dopravní značení by si měli řidiči dát pozor počínaje 1. dubnem, kdy se objeví první značky
zakazující stání ve vybraných lokalitách, kde bude probíhat generální úklid. Harmonogram úklidu
zájemci naleznou na webových stránkách města. Kromě zametání silnic a chodníků pracovníci
TS zintenzivnili úklid míst kolem kontejnerových stání, kterých je v Litoměřicích 206 a nejednou
byla terčem kritiky.
Nová jednosměrná ulice zpřehlední dopravu
Pozor při odbočování v Pekařské ulici by měli dát řidiči mířící nejen k zimnímu stadionu.
Před několika dny zde byla instalována sestava dopravních značek informujících o nově
zavedeném jednosměrném provozu v části ulice. Důvodů k jejich instalaci bylo hned několik.
S ohledem na velké množství pravidelně parkujících vozidel zde nebyl při obousměrném provozu
zachován pro hladký a bezpečný průjezd minimálně tři metry široký pruh pro každý směr jízdy,
jak ukládá zákon. Také tu z těchto důvodů nebyly zachovány potřebné rozhledy. Často na místě
zbývaly pro jízdu sotva tři metry dohromady pro oba směry. Navíc v této lokalitě došlo k otevření
sociálně terapeutické dílny, pro jejíž klienty (držitele ZTP a ZTP/P) bylo nezbytné vyčlenit
parkovací místo. Proto jsme dopravu a parkování zde v rámci daných možností a s přihlédnutím
k právním předpisům po letitých diskuzích se zástupci městské policie i Policie ČR usměrnili,
a tím zpřehlednili. Učinili jsme tak s cílem zvýšit bezpečnost provozu.
Velké množství odpadu se válelo podél tratě a nádraží
Zhruba 250 pytlů o objemu 120 litrů plných odpadků bylo dnes (21.3.2014) sesbíráno v prostoru
kolem horního nádraží, podél tratě směrem na Cihelnu a ve směru opačném k výtopně.
V Litoměřicích proběhl jarní úklid, kterého se zúčastnilo 45 pracovníků městského úřadu,
technických služeb města, městské policie a Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Uklízel
i starosta Ladislav Chlupáč nebo místostarosta Karel Krejza. Chod úřadu nebyl omezen. Úklid
kolem tratě a v prostoru horního nádraží proběhl zcela záměrně. Právě toto místo označili lidé
po výzvě v Radničním zpravodaji za nejvíce znečištěné. Technické služby města jej udržovat
nemohou, protože je majetkem Správy železniční a dopravní cesty. Po dohodě s jejich zástupci
bylo k úklidu využito výluky na trati, která dnes končila. Pytle s odpadem, které lemovaly trať,
svážela po kolejích drezína.
Zaměstnanci úřadu a vedení města dnes šli lidem příkladem. Zdravé město Litoměřice totiž
připravuje velký jarní úklid, do kterého se tentokráte mohou aktivně zapojit i sami občané. Stane
se tak v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, která proběhne v sobotu 17. května.
Zájem o svoz bioodpadu stoupá
Z důvodu zvyšujícího se zájmu o nádoby na bioodpad dochází od tohoto roku ve vybraných
ulicích ke změně dne svozu bioodpadu. Nově bude od 1. dubna svoz probíhat pravidelně jednou
za čtrnáct dní vždy v sudý týden v úterý.
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Dít se tak bude v následujících ulicích: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta,
Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova,
Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova,
Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova,
Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova,
Žitenická.
V ostatních lokalitách bude svoz nádob na bioodpad probíhat od 31. března beze změny, tedy
jednou za čtrnáct dní vždy v sudý týden v pondělí. Nádoby musí být přistaveny v den vývozu
nejpozději do 06:00 hodin ráno. Pravidelný svoz bioodpadu skončí na konci listopadu.
Do nádoby na bioodpad patří rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky
ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina. Naopak do nádoby
v žádném případě nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin a obaly od potravin (sklo,
plast, kov).
Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic
Lidé bez domova, kteří žijí na území města Litoměřice, se aktivně zapojili do úklidu černé
skládky. Aktivita vznikla na základě spolupráce Odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice
a Terénního programu neziskové organizace NADĚJE. Poslední dva srpnové pracovní dny
věnovali terénní pracovníci spolu s šesti klienty vyklízení na černo navezeného odpadu.
V tomto roce vznikl zkušební projekt, jehož cílem je začít s úklidem černé skládky na bývalé
dělostřelecké cestě směrem na Trnovany. Město Litoměřice zajišťuje materiální a technické
zázemí pro vyklízení odpadu. Na místo jsou přistaveny kontejnery a klienti spolu s terénními
pracovníky ručně nakládají navezený odpad. Odměnou pro klienty je potravinová pomoc,
která je jim rozdána po práci. Během vyklízení mají všichni zajištěno jídlo a pití.
Jedním z cílů NADĚJE je také pokusit se měnit negativní obraz lidí bez domova, který je v naší
společnosti zakořeněn. Ne každý bezdomovec dělá nepořádek a ničí své okolí, ti kteří se chovají
slušně, ovšem nejsou tolik vidět.
Dřevěné bednění chrání kašnu
Jednu ze dvou kašen na Mírovém náměstí chrání přes zimu dřevěné bednění. Na jaře totiž byla
osazena olověnou vanou, která má zabránit průsakům vody, drolení pískovce a následnému
zanášení čerpadel. Poté, co byla kašna vypuštěna, bylo nutné ochránit olověnou vanu
před poškozením. V příštím roce bude takto upravena i druhá historická kašna na náměstí.

IV. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, TURISTIKA
ŠKOLSTVÍ
Prvňáčků bude zhruba stejně jako loni
11.02.2014 - K zápisům do škol zřizovaných městem Litoměřice dorazilo v průběhu úterního
a středečního odpoledne 435 dětí. S ohledem na odklady zahájení povinné školní docházky
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je přitom pravděpodobné, že do prvních tříd usedne v září stejný počet prvňáků jako loni, kdy
jich bylo 340. Jak vyplynulo ze seznamů, některé 6 a 7leté děti se zápisu účastnily ve dvou,
někdy dokonce i ve třech školách.
Nejvíce předškoláků (102) přišlo na ZŠ Ladova, která tak v září stejně jako v loňském roce otevře
tři první třídy a zřejmě uspokojí zájem všech. Pravděpodobně stejný počet otevře i ZŠ
U Stadionu. Ostatní plánují od září dvě třídy prvňáčků.
I letos se opakuje situace, že převis poptávky nad kapacitními možnostmi nastal v Masarykově
ZŠ, kam se hlásí 92 předškoláků, a v ZŠ Boženy Němcové, kam jich chce 91. Obě zařízení totiž
mohou otevřít jen dvě třídy. Přednost při přijetí mají děti ze spádové oblasti, přičemž spádovost
je dána vyhláškou města. Dále mají jednotlivé školy vlastní kritéria. Většinou upřednostňují děti,
jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje, případně se ve spádovém obvodu nachází
pracoviště rodičů apod. Vzhledem k dostatku míst v litoměřických základních školách však
nehrozí, že by někdo nebyl umístěn.
Konečné počty dětí v prvních třídách se dozvíme na počátku června, podle počtu odkladů. „Podle
platného znění školského zákona rozhoduje o odkladu ředitel školy na žádost zákonného zástupce
doloženého doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to nejpozději do 31. května.
Litoměřický učitel Václav Dycka je největším sympaťákem v České republice
Anketu o Ámose sympaťáka vyhrál včera 28. března 2014 v republikovém kole této soutěže
litoměřický učitel Václav Dycka. Učitel litoměřické ZŠ U Stadionu se postupně probojoval až do
republikového finále soutěže Zlatý Ámos. Mezi šesti finalisty nakonec získal v pátek večer titul
Ámos sympaťák. Na jeho podporu přišlo nejvíce sms zpráv. Hlavní titul Zlatý Ámos získala
chemikářka Ivanka Hájková z Prostějova. Učitel dějepisu a českého jazyka Václav Dycka už na
začátku března získal titul nejoblíbenějšího učitele Ústeckého kraje. S nápadem na nominaci
přišli žáci osmých tříd, kteří nejdříve ze všeho museli sehnat 100 podpisů na podporu jeho
nominace.
Míst ve školkách bude nadále dostatek
Míst v jedenácti litoměřických mateřských školách zřizovaných městem bude i v příštím školním
roce dostatek. Ukázaly to zápisy, které proběhly v březnu. Všechny litoměřické děti, které
do konce letošního kalendářního roku dovrší 3 let a jejichž rodiče mají zájem o umístění, budou
k 1. září přijaty. Vyrozumění rodiče obdrží nejpozději ve druhé polovině dubna.
K zápisům přišlo 278 dětí z Litoměřic a okolních obcí. Celkem 236 jich odchází do prvních tříd,
v případě dalších dvaceti je řešen odklad povinné školní docházky. Všechny děti v okamžiku,
kdy dovrší 3 let, mohou mít místo ve školce zajištěné, pokud rodiče projeví zájem. Přednostně
jsou přitom umísťovány děti s trvalým bydlištěm v Litoměřicích.
Rodiče by však měli počítat s tím, že se jejich potomek nemusí dostat do zařízení, o které usilují
například z důvodu krátké docházkové vzdálenosti od místa bydliště. Což je příklad MŠ Kamarád
ve Stránského ulici, u níž byl zaznamenán nejvyšší převis nabídky nad poptávkou. Zde k zápisu
přišlo 47 dětí, ale vzít jich je možné jen 25. Naopak v jiných mateřinkách je míst dostatek
Omezení provozu školek o letních prázdninách
Vždy dvě mateřské školy z celkového počtu jedenácti škol zřizovaných městem Litoměřice
zůstanou v provozu v průběhu letních prázdnin. V červenci budou otevřeny mateřské školy
Delfínek v Baarově ulici a Větrník v Ladově ulici, v srpnu Kytička v Masarykově a Lipová
v Mládežnické ulici.
„Otevřeny budou pro děti všech našich mateřských škol, jejichž rodiče pracují a potřebují,
aby bylo o potomka řádně postaráno. Dny, kdy předškolní zařízení zůstanou v létě mimo provoz,
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budou využity k opravám interiérů a modernizaci objektů. Nejzásadnější proběhne v MŠ Paletka
v Eliášově ulici, kde je v plánu výměna oken. Do konce května by měli rodiče nahlásit jména
dětí, které budou i o prázdninách do školky docházet. Podle jejich počtu bude naplánován provoz
zařízení, počty pedagogů apod.

KULTURA
HUDBA, SBOROVÝ ZPĚV:
Ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice uspořádala Základní umělecká škola
Litoměřice 26. března 2014 historicky první koncert svých orchestrů.
Posluchačům se během večera představila všechna hudební tělesa školy a několik sólistů ve hře
na keyboard, bicí, smyčcové nástroje a ve zpěvu. Díky tomu to byl koncert žánrově velmi pestrý.
Koncert zahájil Saxofonový soubor p. uč. Jaroslava Vavrouška. Rytmické sexteto p. uč. Pavla
Šimberského zahrálo před veřejností vůbec poprvé a zároveň oznámilo svůj nový název
„Nezrychluj!!!“. Orchestr dechových nástrojů vystoupil s pestrým repertoárem pod vedením
p. uč. Zdeňka Jelena. Junior band p. uč. Zdeňka Růžičky zahrál čistý swing a Schizzo band
p. uč. Jana Veselého posluchačům nabídl hudbu rockovou. V závěru koncertu pak zahrál Schizzo
band společně se Smyčcovým orchestrem p. uč. Miroslava Ročka.
Festival tanečního mládí v DK
V sobotu dne 10. května 2014 se v Litoměřicích uskutečnila taneční akce, výrazně přesahující
regionální hranice. Dům kultury se stal již počtvrté v řadě místem boje o titul „Mistr ČR SUT“
v parketovém tanci kolektivů mládeže z celé ČR. Vyhlašovatelem dvanáctého ročníku akce
s názvem "festival tanečního mládí 2014" byl Svaz učitelů tance ČR, který tuto akci organizačně
zajišťoval ve spolupráci s Tanečním klubem BEST Karlovy Vary.Nejlepší taneční soubory
mládeže, které prošly kvalifikačním sítem ze soutěží pořádaných ve všech regionech ČR,
zde odborné porotě i přítomným návštěvníkům předvedly své taneční choreografie v celkem
čtyřech tanečních disciplínách. K vidění byly: parketové taneční kompozice, show předtančení,
street dance předtančení, disco dance předtančení. Celkem se soutěže zúčastnilo 48 tanečních
souborů z celé ČR s 60 ti choreografiemi, které postupně v předkolech, semifinále a poté
i ve finále nabídly 112 tanečních vystoupení .
Koncert žáků ZUŠ Litoměřice
Tradiční koncert žáků Základní umělecké školy Litoměřice se konal 28.5.2014 od 18.00 hod
v divadle K.H.Máchy v Litoměřicích. Vstup byl trdičně volný.
Hudební Festival Ludwiga Van Beethovena
Již 50. ročník festivalu s koncerty od 22.5. do 14.6.2014, které jsme si mohly poslechnout
v devíti městech severních Čech, včetně Litoměřic.
Litoměřická letní filharmonie 2014
22.6.2014 se v Litoměřicích představíli žáci ZUŠ Litoměřice a Míšeň a profesionální hudebníci
z ČR a SRN, v letní filharmonii a letním sboru. Na programu byly skladby J. Haydna,
L. Bernsteina, J.S. Bacha, W.A. Mozarta, A. Dvořáka, O. Respighi, N. Rimsky-Korsakova,
skupin Pink Floyd a Led Zeppelin. Vstupné bylo zdarma.
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Sboristy i filharmoniky odměnilo publikum potleskem ve stoje
Neopakovatelný kulturní zážitek nabídlo litoměřickému publiku město Litoměřice, respektive
jeho Městská kulturní zařízení. Na Mírovém náměstí, pod širým nebem, vystoupily v pátek
15. srpna pěvecké sbory a Severočeská filharmonie Teplice. Společně se představily s Carminou
Buranou, kantátou německého skladatele Carla Orffa, složenou na motivy středověkých básní
a písní pocházejících z 11. až 13. století.
Více než hodinu a půl trvající koncert, na jehož poslední tóny navázal ohňostroj, zhlédlo zhruba
osm stovek diváků, kteří ocenili vystupující potleskem ve stoje. Dojem z hudebního zážitku
nezkazilo ani deštivé počasí.

Litoměřické varhanní léto 2014
Koncerty se každoročně konají v katedrále

sv. Štěpána na Dómském náměstí od 19 hodin,
vstupenky jsou v prodeji na místě vždy 30 minut před začátkem koncertu. Letošní vstupné bylo
pro dospělé 150 korun, pro důchodce a studenty 120 korun, 75 korun pro držitele ZTP,ZTP/P
a 50 korun děti.
Program letošního XXIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu LVL 2014
1. festivalový koncert
18. června 2014
MARKÉTA HEJSKOVÁ - ŠMEJKALOVÁ (varhany) (ČR)
MARTINA BAUEROVÁ (soprán) (ČR)
ONDŘEJ SOCHA (tenor) (ČR)
2. festivalový koncert
16. července 2014
KEIKO INOUE (Japonsko)
3. festivalový koncert
26. července 2014
MAX BARLEY (Velká Británie)
TIFFIN BOYS' CHOIR (Velká Británie)
4. festivalový koncert
27. července 2014
PETR RAJNOHA (varhany) (ČR)
STADLEROVO KLARINETOVÉ KVARTETO (ČR)
5. festivalový koncert
10. září 2014
PASCAL REBER (Francie)
*****

VÝTVARNÁ DÍLA, FOTOGRAFIE ...
Výstavu fotografií z hospiců dnes zahájil starosta
Přiblížit nevšední život v hospicích je cílem putovní výstavy, která bude po celý únor k vidění
ve výstavních prostorách Hradu Litoměřice. Vernisáž výstavy fotografií nazvané „Nevšední tvář
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radosti“ se uskuteční v hradu v úterý 4. února od 17 hodin. Fotografie z hospiců v České
republice putují po českých městech, především těch, kde jsou hospice, téměř pět let. Nyní
přichází na řadu město Litoměřice, ve kterém byl vybudován hospic sv. Štěpána jako první
zařízení svého druhu v Ústeckém kraji. První vernisáž výstavy se konala téměř před pěti lety
v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Křest barevné publikace fotografií s texty
"Kdo se to na nás dívá" je název barevné publikace fotografií s texty, jejíž křest za přítomnosti
starosty města se uskutečnil ve čtvrtek 6. února od 16 hodin v Hradu Litoměřice. Jde o soubor
fotografií zhruba dvou stovek soch nacházejících se v různých koutech města Litoměřice a reliéfů
s motivem lidské tváře objevujících se na fasádách místních historických domů. Autorem
fotografií je Pavel Rýva, textů historik Oldřich Doskočil.
Barevná publikace, v níž například najdete Morový sloup focený netradičně z Dlouhé ulice,
Mariánský sloup, sakrální sochy, ale i poutníka na schodech domu kultury nebo bustu Václava
Havla v parku a mnoho dalšího, vychází v těchto dnech v nakladatelství Baron. V prodeji byla
při vernisáži a následně v infocentru v podloubí radnice na Mírovém náměstí.
Nemocniční fotogalerie ukazuje Beskydy
Od pondělí 5. května je ve fotogalerii v hale Městské nemocnice v Litoměřicích k vidění další
výstava. Černobílé fotografie Beskyd, nafocené v 60. a 70. letech minulého století, zde vystavuje
Herbert Thiel, známý severomoravský fotograf, který od začátku roku 2013 žije v Litoměřicích.
Divákům je zde představena klasická fotografie s celou škálou tónů a polotónů, která ukazuje
nepřekonatelný půvab fotografování na černobílý materiál.
Herbert Thiel se narodil v Ostravě, kde žil téměř celý svůj život a kde pracoval jako konstruktér.
Fotografování se věnuje od padesátých let minulého století. Nejprve fotografoval ostravskou
průmyslovou krajinu, ale pak se začal věnovat přírodě. S fotoaparátem prošel slovenské hory,
později se zaměřil hlavně na Beskydy a Jeseníky, kde pořídil tisíce záběrů panenské přírody.
Přátelil se s vynikajícími fotografy, např. s Rudolfem Jandou, Petrem Helbichem a Josefem
Sudkem. Snímky Herberta Thiela najdeme také v několika obrazových publikacích. V roce 2003
mu vyšla samostatná autorská kniha Obrazy lesa, která v letošním roce vyjde znovu, tentokrát
rozšířená o dalších asi padesát fotografií. Autor se zúčastnil mnoha kolektivních výstav a měl
i své výstavy samostatné.
Výstava Herberta Thiela v hale litoměřické nemocnice, kterou pořádá volné sdružení fotografů
FotoporoT ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice, potrvá do 30. června.
Snímky přibližují vnímání sociálních služeb očima veřejnosti
Celkem 13 fotografií od šesti fotografů je od včerejšího dne až do 6. července k vidění v Domově
pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích. Pracovníci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích zde instalovali práce, které byly zaslány
do fotosoutěže „Sociální služby očima veřejnosti“. Slavnostního vyhodnocení se ujala vedoucí
odboru Renáta Jurková společně se zastupitelem Petrem Hermannem.
Fotografie přiblížily vnímání sociální tématiky očima veřejnosti, což bylo cílem soutěže určené
všem věkovým skupinám profesionálních i amatérských fotografů,“ uvedla Renáta Jurková.
První místo získal Tomáš Vejmelka a druhé Vendula Poštová.
Soutěž proběhla v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních
služeb v Litoměřicích, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Děti ze Základní školy na Valech vystavily své práce na radnici
(27.06.2014) Další výstava, kterou v „Minigalerii na radnici“ pořádá skupina FotoporoT
ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice, představuje výtvarné práce žáků Základní
školy Na Valech. Vedle obrázků jsou zde k vidění také opravdu zdařilé keramické výrobky.
V minigalerii nacházející se v místnosti Czech Pointu se výstavy konají každé dva měsíce.
"Město ve skle zrozené"
Pod tímto názvem fotograf Fanda F. Diviš představil v Hradu Litoměřice veřejnosti svůj pohled
na „Perlu severu“, jak s oblibou označuje své rodné Litoměřice. Ke svým fotografickým záběrům
na historické objekty města pak netradičně využívá optické vlastnosti křišťálového skla, které
městské architektuře dávají nový a netradiční rozměr.
Vernisáž ve výstavních prostorách hradu se uskutečnila v pátek 11. července od 17 hodin.
Výstavu, pořádanou ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice, je možné zhlédnout
do 31. července v provozní době hradu, která je každý den od 9 do 17 hodin.
Fanda F. Diviš, narozen ve znamení vah, absolvoval bakalářské studium fotografie u docenta
Vladimíra Birguse. Veřejnosti se již představil na řadě kolektivních či autorských výstav.
Svou dosavadní tvorbu zaměřil na motoristické závody – Barcelona, Nürburgring či Le Mans,
na portrétní či figurální fotografii a krajinářské snímky.
Německý fotograf vystavil svá díla v hradu
Touha v detailu (Sehnsucht im Detail) je název výstavy německého fotografa Petera R. Fischera,
která bude do 31. srpna probíhat ve výstavních prostorách Hradu Litoměřice. Autor zde představí
zhruba 40 fotografií, které ukazují jeho pohled na okolí, život a lidi. Vernisáž s hudbou Martina
Schulze se uskutečnila v pátek 1. srpna v 18 hodin.
Peter Fischer, přestože se narodil v Německu, vyrůstal a do roku 2007 žil v Chotěbuzi.
Posledních šest let žije v Drážďanech. Fotografování se začal věnovat v roce 2008. První výstavu
absolvoval v roce 2010 v Chotěbuzi, další pak v Drážďanech. Loni se účastnil uměleckého
sympozia Proudění v Řehlovicích.
V Litoměřicích začaly další dvě výstavy
(4.09.2014) Minigalerie radnice (prostory CzechPoint) a nemocniční galerie hostí nové autory.
Zatímco ve fotogalerii v hale litoměřické nemocnice jsou k vidění snímky zvířat Václava
Markvarta, člena Fotoklubu Štětí, v radnici na náměstí vystavují výtvarné práce děti z Ladovy
základní školy.
V nemocnici Václav Markvart vystavuje fotografie zvířat pořízené v minulém roce v rámci cest
po Francii, Islandu, Německu a Dánsku. Výstava nese název „Zvířata kolem nás“. Václav Vaff
Markvart (*1952) se intenzivně věnuje focení od roku 2010. Sám říká, že z počátku fotil skoro
všechno, pak krajinu a v současné době ho chytilo focení zvířat. Na focení zvířat ho zaujalo
zejména zachycení neopakovatelných okamžiků z jejich života, krásné detaily, kterých si běžně
ani nevšimneme, a v neposlední řadě jejich volnost. Obě výstavy potrvají co konce října.
Hrad Litoměřice zve na další výstavu "Když dřevo promlouvá"
Vernisáží v sobotu 6. září zahájil svou nejobsáhlejší výstavu dřevěných plastik Tibor Kováč,
který se umění věnuje již od sedmdesátých let minulého století. U příležitosti zahájení výstavy
a narozenin autora se sešlo na sedm desítek gratulantů a příznivců, kteří si přišli výstavu
prohlédnout. Tibor Kováč, amatérský výtvarník, žije v Litoměřicích od roku 1957. Jeho láskou
se stalo dřevo, které dle jeho slov má duši, je krásné a živé.
Osobitý výtvarný projev jedenapadesáti vystavených exponátech je více než charakteristický.
Výstava v předsálí hradu potrvá do 30.září a je přístupná denně od 9.00 do 17 hodin.
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4. divadelní benefice
Milovníci ochotnických divadelních souborů se mohli potěšit na představeních 4. divadelní
benefice, probíhající od 18. do 20 října letošního roku.
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Zdeněk Burian – Výpravy do minulosti
Vernisáž 28. listopadu 2013 v 17.30 hodin, výstava - 29. listopadu 2013 – 2. února 2014
Autoři výstavy: Mgr. Hynek Rulíšek a Jakub Sluka
Kurátor výstavy: phdr. Olga Kubelková
Galerie výtvarného umění v Litoměřicích představila dalšího z klasiků české ilustrace zejména
dobrodružných knih Zdeňka Buriana. Jeho dílo je velice rozsáhlé (podle seriózního odhadu téměř
čtrnáct tisíc originálů), proto jsme se zaměřili na dva okruhy jeho tvorby – divácky vděčné
náměty z období pravěku a na známé paleontologické rekonstrukce, a dále pak na jeho ilustrace
dobrodružné literatury. Originální kvašové ilustrace doplněné oleji přenesou návštěvníky
do příběhů Karla Maye, Julese Verna i Jacka Londona. Návštěvníci se mohou těšit na ilustrace
knih jako je například Vinnetou, Poslední mohykán, Jerry z ostrovů, Podivuhodná dobrodružství
výpravy Barsacovy, Ocelové město a další. Výstava se připravovala celkem dva roky a autoři
byly velice rádi, že se jim podařilo shromáždit opravdu reprezentativní výběr děl, z nichž některá
budou na výstavě prezentována po dlouhé době. Tato výstava od velké retrospektivní Burianovy
výstavy v Praze v roce 2005 představuje po dlouhé době díla, která od té doby nebyla společně
vystavena.

RŮZNÉ
Masopust s pravou českou zabíjačkou
Již 4. ročník masopustu se uskutečnil ve středu 19. února na Mírovém náměstí. Bohatý a veselý
program začal v 11 hodin dopoledne. Velký masopustní průvod masek vyšel z hlavního rynku
ve 14.30 hodin a stejně jako loni obešel celé náměstí. Připraveni byli také chůdaři, koníci, kteří
povozily děti, a domácí zvířátka k pobavení i poučení. Nechyběly ani stánky se svařeným vínem,
medovinou, různými dobrotami a dárkovými předměty z řemeslných stánků. Masopustní rej
skončil kolem 18. hodiny.

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Léčivé rostliny a jejich dvojníci 6. 3. – 25. 5. 2014 (Výstava)
Výstava návštěvníkům přiblížíla rostliny s léčivými účinky rostoucí ve volné přírodě i v našem
blízkém okolí a upozornila na snadno zaměnitelné druhy. Instalace léčivých rostlin doplníly
ukázky z původního zařízení lékárny, které souvisí s farmaceutickým využitím léčivek.
Litoměřicko na starých mapách (Výstava) 7. 8. – 26. 10. 2014 Vernisáž výstavy proběhla
ve čtvrtek 7. 8. 2014 v 17 hodin.
Výstava historických a tematických map Litoměřic a Litoměřicka probíhala ve spolupráci
se Státním oblastním archivem v Litoměřicích. Na výstavě se dále podílí Biskupství litoměřické
a Muzeum města Ústí nad Labem.
Vzpomínky na Afriku ve sbírkách Oblastního muzea v Litoměřicích
13. 6. – 27. 7. 2014 (Výstava)
Výstava historického fotoalba a suvenýrů z cesty do Súdánu z 20. let 20. století.
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Zničené židovské památky severních Čech 1938 – 1989 (Výstava) 3. 6. – 27. 7. 2014
Výstava dokumentuje architektonické doklady židovské kultury, které byly nevratně devastovány
v období 2. světové války a následně v éře komunismu.
Vernisáž výstavy proběhla 3. 6. 2014 v 17 hodin
Výstava se koná ve spolupráci s občanským sdružením Společnost pro obnovu památek Úštěcka
Již páté Pivní slavnosti 2014 Litoměřice
5. ročník Litoměřických pivních slavností se konal v sobotu 16.8.2014 na Mírovém náměstí
v Litoměřicích.
Kromě mnoha druhů piva, které představily jednotlivé pivovary, je nachystán i rozmanitý
kulturní program. Moderátoři připravili řadu veselých soutěží o ceny dodané pivovarem Klášter.
Nechyběla např. ukázka pití piva hlavou dolů, ani různé atrakce pro nejmenší návštěvníky.

Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice 2014
Tržnice Zahrady Čech přivítala první návštěvníky
Středeční (8.4.2014) devátá hodina otevřela brány výstaviště. Byla tak zahájena první letošní
tradiční prodejní výstava Tržnice Zahrady Čech. První jarní výstava zaměřená na všechny
zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody bude probíhat od středy
9. do neděle 13. dubna.
K zakoupení zde je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí a technika, zahradní nábytek,
domácí potřeby, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva a mnoho dalšího.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i nové vystavovatele. Na vnitřní ploše o rozměru
cca 1600m2 je to zhruba 106 vystavovatelů, jsou obsazeny pavilony A, B, C, G, H, T, S i K.
Na venkovní ploše o rozměru cca 1700m2 je to zhruba 170 vystavovatelů.
Ročně Tržnici Zahrady Čech navštíví zhruba třicet tisíc platících návštěvníků.
Farmářské trhy (26.4.-25.10.2014) Probíhaly každých 14 dní, vždy v sobotu od 08.00 do 12.00
na Kostelním náměstí. V prodeji byly čerstvé produkty přímo od farmářú, pěstitelů a výrobců.
Výstava Autosalon a aveteráni na Zahradě Čech právě začala
V pátek 2. května v 10 hodin se otevřely, letos již podruhé, brány litoměřického výstaviště.
Tentokrát v rámci výstavy Autosalon na Zahradě Čech a Veteráni. Letošní ročník připravil
pro návštěvníky řadu zajímavostí.
Pestrá nabídka letošního Autosalonu okouzlila řadu milovníků motoristického odvětví
prezentaci nových modelů aut. Ze značek aut tu nechybí Škoda, VW, Peugeot, Suzuki, Isuzu,
Mazda, Renault, Dacia, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Kia, Lexus, Toyota nebo Land Rover.
Návštěvník má možnost se seznámit s aktuálními modely jednotlivých značek, prohlédnout
si novinky roku 2014 a vyzkoušet si vybrané modely formou testovací jízdy. Většinu vozidel pak
bude možné si okamžitě koupit, zamluvit nebo objednat.
V sobotu zde proběhne Mezinárodní sraz historických vozidel. Tradiční sraz Veteránů zpestří
doprovodný program. Letos mezi motoristickými veterány bude opět několik skvostů.
Na všechny návštěvníky čeká bohatý kulturní program doplněný soutěžemi o zajímavé ceny.
V sobotu vystoupí rocková kapela Kabát revival, v neděli pak Wanastowy vjeci – revival.
Program bude obohacen o přehlídku vojenské techniky, speciálně upravených vozidel – Czech
Drift Series, Car wars, ukázky speciálního malování na auta tzv.: airbrush (americká retuš),
exhibice v biketrialové show, předvádění RC modelů, ukázky super aut – Porche, limuzíny
a další speciality z motoristického odvětví.
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Další plánovaná akce je opět z těch tradičních, které se tady na výstavišti konají, a to Dům,
zahrada a volný čas. Výstava proběhla ve dnech 16.-18.5.2014. a poznamenala ji velká nepřízeň
počasí.
Mezinárodní výstavu psů všech plemen CACIB FCI pořádal NORD BOHEMIA CANIS
o. s. 24.5. - 25.5.
Hasičské slavnosti 2014 = stovky hasičů a tisíce návštěvníků
V Litoměřicích se v pátek 6. a v sobotu 7. června konal již šestý celorepublikový sraz hasičstva
spojený s výstavou hasičské techniky - Hasičské slavnosti Litoměřice 2014. Tato akce je velikým
svátkem nejen pro samotné hasiče, ale i milovníky tradic, řemesla a hasičské techniky. Jedná
se o největší setkání tohoto druhu v České republice.
Akce si získala své jméno i v zahraničí, mezi vystavovateli se opakovaně objevily také hasičské
sbory z okolních států. Hasičské slavnosti Litoměřice, konané vždy jednou za 3 roky, postupně
dosáhly celoevropského rozměru. Letošní slavnosti jsou pořádány v náhradním termínu
za zrušené Hasičské slavnosti v roce 2013, kdy většinu území Ústeckého kraje zasáhly povodně
a vyhlášený nouzový stav nedovolil Hasičské slavnosti uspořádat.
Hasičské slavnosti Litoměřice se skládají z dvoudenní výstavy na litoměřickém výstavišti
a sobotního slavnostního nástupu a průvodu hasičů s technikou z litoměřického Mírového
náměstí na výstaviště. Na výstavišti je především vystavena historická hasičská technika.
Letos do města dorazilo 250 hasičských sborů, jejichž členové s sebou přivezli historickou
i současnou techniku. Ta byla prezentována v průběhu pátku i soboty za mimořádného zájmu
veřejnosti na výstavišti. I přes tropické vedro přišlo na Zahradu Čech několik tisíc návštěvníků,
pro které byla připravena řada ukázek. Davy mířily i do sousední stanice profesionálních hasičů,
kde v rámci Dne otevřených dveří mohli lidé nahlédnout i do míst, které jsou jinak veřejně
nepřístupné.
Velkolepý hasičský průvod začal v sobotu po 10. hodině před zraky starosty města Ladislava
Chlupáče, ministra financi Andreje Babiše, ministra vnitra Milana Chovance, kardinála Dominika
Duky, generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Ryby a dalších hostů. Asi nejemotivnější projev
pronesl starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richtr. Kromě jiného připomněl,
že dobrovolní hasiči zachraňují mimo lidských životů a majetku také kulturní dědictví této země.
Věděl, o čem mluví, což bylo patrné ze slavnostního průvodu. K vidění byla čerpadla, jejichž
písty poháněly ještě paže mužů, dále stříkačky, které nepochybně jsou zlatým klenotem českého
muzejnictví, a řada dalších, často funkčních unikátů, jež hasiči neodvezli do šrotu, ale šroubek
po šroubku vypulírovali a poskládali dohromady. Vše okořenila nejmodernější hasičská technika,
včetně traktoru řízeného na dálku.
Slavnosti vrcholily v sobotu večer na Lodním náměstí, kde opět za velkého zájmu veřejnosti byly
k vidění ukázky práce záchranářů na řece Labi a následně hasičská fontána, kdy z 11 strojů
vytrysklo celkem 66 proudů vody. Hudbou podbarvená show, v průběhu níž hasič v roli dirigenta
řídil pomocí světel barevně nasvícené proudnice, trvala téměř dvacet minut. Opravdu vydařené
Hasičské slavnosti 2014 zakončil neméně vydařený ohňostroj.
Cyklo festival 20.6. - 22.6. Novinka pro všechny sportovní nadšence a milovníky cyklistiky.
Zahrada Čech - 38. ročník nejnvštěvovanějšího zahradnického veletrhu. 17.10 - 19.10.
Tržnice - ZIMA 21.11. - 23.11.
Vánoční trhy na Mírovém náměstí - tradiční vánoční trhy od 12.12. - do 21.12.2014
Letošní Vánoční trhy na Mírovém náměstí v Litoměřicích uspokojily v neděli večer svého
posledního zákazníka a přispěly k vánoční atmosféře posledním vystoupením. Trhy nabídly
od pátku 12. prosince každodenní program a možnost zakoupit zajímavé dárky i vánoční
nezbytnosti.
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Festival tanečního mládí v DK
V sobotu dne 10. května 2014 se v Litoměřicích uskutečnila taneční akce, výrazně přesahující
regionální hranice. Dům kultury se stal již počtvrté v řadě místem boje o titul „Mistr ČR SUT“
v parketovém tanci kolektivů mládeže z celé ČR. Vyhlašovatelem dvanáctého ročníku akce
s názvem "festival tanečního mládí 2014" byl Svaz učitelů tance ČR, který tuto akci organizačně
zajišťoval ve spolupráci s Tanečním klubem BEST Karlovy Vary.Nejlepší taneční soubory
mládeže, které prošly kvalifikačním sítem ze soutěží pořádaných ve všech regionech ČR,
zde odborné porotě i přítomným návštěvníkům předvedly své taneční choreografie v celkem
čtyřech tanečních disciplínách. K vidění byly: parketové taneční kompozice, show předtančení,
street dance předtančení, disco dance předtančení. Celkem se soutěže zúčastnilo 48 tanečních
souborů z celé ČR s 60 ti choreografiemi, které postupně v předkolech, semifinále a poté
i ve finále nabídly 112 tanečních vystoupení.

SPORT, TURISTIKA
Litoměřice vstupují do nové turistické sezóny s řadou novinek
24.04.2014 - Město Litoměřice s28tojí na prahu nové turistické sezóny. Centrum cestovního
ruchu Litoměřice (dále jen CCR), příspěvková organizace města, připravilo pro letošní rok řadu
novinek. Jednou z nich je rozšíření počtu tras, které je v doprovodu průvodce možno absolvovat.
Oblíbenou prohlídku historického jádra města doplní tři nové turistické trasy. Nově se můžete
vydat po stopách českého básníka Karla Hynka Máchy, v průběhu které nechybí kromě řady
dalších míst ani návštěva Máchovy světničky. Prohlédnout si dále můžete řadu unikátních
sakrálních staveb, včetně katedrály sv. Štěpána, a to při absolvování turistické trasy nazvané
Litoměřice a baroko. Poslední jsme pojmenovali podle knihy Pavla Rývy a Oldřicha Doskočila
Kdo se to na nás dívá, neboť budete v jejím průběhu míjet v centru města řadu významných soch
od neméně významných autorů,“ vyjmenovala nové produkty ředitelka CCR Anna Matulová.
Turisté, kteří chtějí v královském městě Litoměřice zažít během několika dnů více zážitků,
mohou ušetřit. A to díky sedm dní platné kartě mající podobu knižní záložky, která vyjde v den
zahájení nové turistické sezóny (1. května) pod názvem „3+1 v Litoměřicích“. Umožní
za zvýhodněné vstupné návštěvu vyhlídkové věže Kalich, podzemní expozice Důl Richard
v proměnách času a hradní expozice českého vinařství. Na každém místě získá turista do karty
razítko o absolvování prohlídky a na závěr je oprávněn vychutnat si kávu zdarma v kavárně Fér
Café v parku Václava Havla. Cílem je nejen zvýšit propagaci turistických atraktivit města, ale
zároveň přimět návštěvníky, aby se v Litoměřicích zdrželi déle než jeden den, poukázala
na smysl nového turistického balíčku marketingová manažerka CCR Martina Vondráková
Stejně jako ostatním klubům pomohli zastupitelé i hokejistům
14.03.2014 - Litoměřičtí zastupitelé pomohli hokejovému klubu HC Litoměřice překlenout
tíživou finanční situaci. Schválili mu dotaci ve výši 6 milionů korun, což se rovná částce, kterou
si klub půjčil od města na sezónu 2011/2012. Podporu hokejisté získali napříč politickým
spektrem. S výjimkou dvou zastupitelů hlasovali všichni přítomní pro. Učinili tak poté, co vedení
HC vysvětlilo důvody, jež je přiměly požádat město o pomoc.
Kořeny problému sahají na začátek roku 2011, kdy byl sestavován rozpočet klubu na následující
sezonu. Vedení předpokládalo, že stejně jako v minulosti budou nejvýznamnějším příjmem klubu
odvody z loterijních společností ve výši 5 milionů korun, tak jako tomu bylo v minulosti.
Nicméně zákon o loteriích byl novelizován a došlo k několikaměsíčnímu zpoždění toku peněz.
Nově totiž již neproudí přímo do rozpočtu sportovních klubů, ale jdou na účty měst a obcí,
jež je přerozdělují dle rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev.
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Výše odvodů do rozpočtu města měla v roce 2012 činit více než 16 milionů korun. Na základě
příslibu komise sportu, jež je poradním orgánem rady města, jsme měli formou příspěvku
na sportovní činnost získat zhruba polovinu, což jsme zohlednili při sestavování rozpočtu.
Skutečnost však byla jen 2,5 milionu korun s tím, že negativní ekonomické trendy se nepříznivě
odrazily i na straně smluvních partnerů.
Do obdobně nepříznivé finanční situace se však nedostal pouze hokejový klub. Očekávané příjmy
z loterií za rok 2012 a realita dopadly i na BK Slavoj, TJ Slavoj a fotbalový klub. Jim město
finanční propad dorovnalo dotací.
Díky dotaci neskončí v Litoměřicích hokej, který má kromě dospělých i deset žákovských
mužstev.
Sportovcem Litoměřicka za rok 2013 je házenkář Motl
Sportovcem Litoměřicka za rok 2013 byl v úterý večer 18.2.2014 korunován v Domě kultury
v Litoměřicích Jiří Motl, český reprezentant a opora extraligových házenkářů HK.A.S.A. Město
Lovosice. Cenu sportovci, který soutěž vyhrál již počtvrté v řadě, předal starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč.
Anketu každoročně organizuje Litoměřický deník ve spolupráci s litoměřickým sdružením
ČSTV. Činí tak s podporou města Litoměřice.
43. ročník Mezinárodního cyklistického etapového Závodu míru juniorů byl 8.5. zahájen
a 11. 5. bude ukončen.
Cyklisté poprvé šlápli do pedálů ve čtvrtek 8. května. Slavnostní zahájení proběhlo
na litoměřickém Mírovém náměstí ve 14:30 hodin, kde byl zhruba po dvou a půl hodinách také
cíl a letošní první vyhlášení. V pátek mladí jezdci musí zvládnout tradičně hned dvě zkoušky.
Nejprve je dopoledne naplánovaný souboj s chronometrem v Třebenicích.
Odpoledne přijde na řadu „roudnická" část. „Start bude obligátně na Karlově náměstí a cíl opět
na Masarykově třídě, kde závod získal více na své atraktivitě. Na trati nebude chybět
ani rychlostní prémie v Hoštce.
Za vzornou reprezentaci poděkoval plavcům místostarosta
27.06.2014 - Za vzornou reprezentaci města poděkoval dnes (27.6.2014) na radnici místostarosta
Karel Krejza dětem z Plaveckého klubu Litoměřice a jejich trenérkám. Klub totiž má za sebou
úspěšnou sezónu. Úspěchy i klubové rekordy dosahovali mladí plavci v žákovské kategorii jak na
zimním, tak i letním Mistrovství ČR v plavání.
Například Vojtěch Netrh obsadil druhé místo na 400 metrů volný způsob a jen o příčku si
„pohoršil“, když na letním mistrovství plaval prsa v závodě na 100 metrů. Stejně jako Vojtovi,
tak zároveň i Martinu Kroufkovi, Danielu Vachovi, Adéle Kurcové a Kristýně Hosové popřál
místostarosta Krejza krásné prázdniny a jejich trenérkám Haně Kracíkové a Elišce Čampulkové
příjemnou dovolenou.
Stadion vááálí, Stadion vááálí…
13.10.2014 Litoměřice - Stadion je doma k nezastavení. V pondělí rázně utnul
českobudějovickou sérii neporazitelnosti a udržel tak kontakt s absloutní špičkou tabulky. Znovu
řádila elitní formace Vítězslav Bílek (2+1) – Jaroslav Kalla (0+4) – Martin Procházka (2+2).
Jistotou v brance byl opět Tomáš Král.
Než se stačili všichni diváci usadit na svá místa, Stadion slavil úvodní branku utkání. Ihned
po vhazování nahodil kotouč na bránu Dominik Bílek aMartin Procházkatečoval projektil
do hostující branky. Motor poté hrál první přesilovou hru, ve které měl několik šanci
na vyrovnání. V polovině první dvacetiminutovky měl na své holi branku Punčochář, jeho
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dělovku od modré však Král na poslední chvíli vyrazil koncem své hole. Své první branky
se hosté přece jen dočkali. V přesilové hře se Nouza probil podél levého mantinelu, předal
kotoučJosefu Strakovi, jenž z před brankového prostoru tečoval kotouč nad bezmocného Krále.
Před první přestávkou potrápila obranu Motoru první litoměřická formace. V první šanci ještě
Vítězslav Bílek po přihrávce od Kally nedokázal propálit Kůdelu zblízka. Po vhazování už však
Stadion slavil. Procházka objel branku, předal kotoučVítězslavu Bílkovi, který se trefil přesně
mezi ruku a tělo Kůdely.
Svůj náskok si Litoměřice pojistily v 26. Minutě hry, kdy se dostaly do dvoubrankového vedení.
Domácí se dostali do přečíslení tři na dva, Zdeněk Doležal předložil kotoučJiřímu Brandejskému,
který krásnou střelou vymetl pavučinu v hostující brance. Hosté však nepolevili a dokázali
vytěžit branku z početní výhody. Král neudržel nahozený kotouč od Pajiče a Daniel
Boháčpohodlně doklepl kotouč do prázdné brány.
Radost hostům dlouho nevydržela. Litoměřice dokázaly odpovědět za necelou minutu
po inkasované brance. Kalla přihrál kotoučVítězslavu Bílkovi, který se do něj opřel z první a
trefil skulinu mezi Kůdelovými betony. Brankový účet zápasu však uzavřel ažMartin Procházka,
který před koncem druhé dvacetiminutovky vypálil zpoza obránce a Kůdela se jen ohlédl za
kotoučem ve své brance. Litoměřice si tak po výhře 5:2 udržely domácí neporazitelnost a
ukončily vítěznou sérii Motoru.
Slavoj zrekonstruoval tenisové kurty
Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice na Střeleckém ostrově nově zrekonstruovala dva
tenisové kurty, které v roce 2013 poničila velká voda. Plochy se podařilo obnovit jen díky
finanční pomoci města.
Město pomůže Slavoji
25.7.2014, 15:15
Litoměřice – Dotaci ve výši 2,2 milionu korun schválili na včerejším jednání litoměřičtí
zastupitelé pro Tělovýchovnou jednotu Slavoj Litoměřice. Celkem 1,2 milionu korun bude
využito na dokončení povrchu dvou tenisových kurtů na Střeleckém ostrově. Další milion
má stát pořízení mantinelů pro hokejbalové hřiště.
Slavoj byl jedním ze subjektů, které výrazně zasáhla loňská povodeň. Škody na jím spravovaných
areálech dosáhly 16,5 milionu korun. „Obnovou Slavoj zatížil volné finanční zdroje, a nebyl tak
již schopen bez pomoci města zajistit opravy tenisových kurtů a hokejbalového hřiště dle
představ sportovní federace,“ vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč.
Přitom hokejbalovému oddílu hrozilo, že díky starým mantinelům, které nevyhovují normám,
nebude moci pořádat na domácí půdě turnaje.
Ve smlouvě o poskytnutí dotace se Slavoj zavazuje, že na tenisových kurtech vybudovaných
z poskytnuté dotace bude v následujících pěti letech realizovat tréninky, případně soutěžní utkání
dětí a mládeže, a to v časovém rozsahu zhruba 70 hodin týdně. Při nedodržení této podmínky je
žadatel povinen vrátit poskytovateli až 20% částky poskytnuté dotace. Plnění závazku bude
městem průběžně kontrolováno.
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V. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
24.1.2014 Tříkrálová sbírka láme rekordy
Známe již výsledky letošní Tříkrálové sbírky. Jsou rekordní. V rámci litoměřické diecéze
se vykoledovalo 1.870.840 Kč, což je o 371.022 Kč více než v loňském roce.
Litoměřice navštíví drážďanský biskup Mons. Heiner Koch
Litoměřice dnes (čtvrtek 30. ledna 2014) navštívil Mons. Dr. Heiner Koch, biskup diecéze
Dresden-Meißen. Setká se s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a generálním
vikářem P. Stanislavem Přibylem.
Přátelské setkání obou biskupů sousedících diecézí se uskutečňuje podruhé od doby, kdy byl
Mons. Koch jmenován diecézním biskupem drážďanské diecéze. Je součástí jeho návštěvy České
republiky.
Svatoštěpánská kapitula má nového probošta i děkana
Novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích byl zvolen prelát Mgr. Jiří
Hladík. Novým děkanem kapituly byl jmenován sídelní kanovník Karel Havelka. Oba budou do
úřadu uvedeni 2. března 2014 při slavnostních nešporách v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.
V čele svatoštěpánské kapituly bude v příštích pěti letech stát prelát Mgr. Jiří Hladík, dosavadní
probošt kapituly. Zvolen byl v tajné volbě, která probíhala za účasti všech osmi sídelních
kanovníků litoměřické katedrální kapituly v pondělí 10. února 2014 v Litoměřicích. Volbě
předcházela mše svatá v katedrále sv. Štěpána, která měla vyprosit dary Ducha svatého pro volbu
nového probošta.
Diecézní biskup Mons. Jan Baxant volbu přijal a potvrdil nově zvoleného probošta do úřadu.
Zároveň také jmenoval novým děkanem kapituly sídelního kanovníka Karla Havelku. Ten bude
tento úřad zastávat po nedávno zesnulém J. M. can. Janu Nepomuku Jiřišťovi (zemřel náhle
9. prosince 2013 ve věku 39 let).
Biskup oba do úřadu uvede v neděli 2. března 2014 při slavnostních nešporách v katedrále
sv. Štěpána v Litoměřicích, které začínají v 17 hodin.
Novou církevní školku otevřeli v Litoměřicích
Nová Mateřská škola se otevřela prvního března 2014 na adrese Kosmonautů
2022 v Litoměřicích. Mateřskou školu zřizuje Biskupství litoměřické a provozovat jí bude
Diecézní charita Litoměřice. Výchova v nově vzniklé církevní mateřské škole bude vycházet
z křesťanské etiky a zaměří se také na získávání jazykových znalostí.
Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřické diecéze
Litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant se v úterý 27. května 2014 setkal v biskupské
rezidenci v Litoměřicích s představiteli měst a obcí, které se nacházejí na území litoměřické
diecéze, aby se s nimi osobně pozdravil a poděkoval jim za spolupráci. Pozvání se účastnilo
na sedmdesát z nich.
V Litoměřicích se konalo tradiční setkání představitelů měst a obcí litoměřické diecéze
s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem. K těmto každoročním setkáním s litoměřickým
biskupem jsou zváni představitelé měst a obcí (primátorky, primátoři, starostky, starostové, příp.
jejich zástupci), s nimiž se Mons. Jan Baxant během uplynulého roku též setkával při svých
pastoračních návštěvách farností v diecézi. Přijetí těchto významných osobností v biskupské
rezidenci vždy probíhá v přátelském duchu, ale má za cíl i podat aktuální informace ze života
římskokatolické církve. Loňského roku se toto setkání kvůli povodním neuskutečnilo.
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V letošním roce, jak biskup uvedl, ho k setkání vedly hned tři důvody: kromě toho, že se chtěl
s každým z pozvaných hostů osobně pozdravit a poděkovat mu za spolupráci mezi městy, obcemi
a církví a zároveň oplatit svoji návštěvu, chtěl rovněž informovat o finančním daru papeže
Františka postiženým povodněmi v litoměřické diecézi a - jak řekl - setkáním vytvořit prostor
pro vzájemné povzbuzení.
Biskup řekl, že si cení práce, kterou vykonávají pro obyvatele svých měst a obcí, že si váží všech
navázaných vztahů, a zdůraznil společné úsilí a poslání - tj. pracovat pro lidi. V této souvislosti
poukázal na slova papeže Františka, která zazněla při setkání Svatého otce se starosty římského
obvodu začátkem letošního dubna, a to: Jste zprostředkovatelé, buďte nástroji ve prospěch
druhých.
Informoval přítomné o tom, že se papež František rozhodl věnovat finanční dar litoměřické
diecézi pro nejvíce postižené povodní v roce 2013, který poputuje do tří obcí na Litoměřicku - do
Křešic, Mlékojed a Počapel. Zmínil, že právě Litoměřicko bylo v loňském roce jednou
z postižených oblastí v republice a ocenil přitom obětavou práci záchranářů-hasičů.
Řekl, že tato tradiční setkání s představiteli měst a obcí litoměřické diecéze v biskupské rezidenci
by měla vést k vzájemnému povzbuzení a poděkoval za vstřícnost vůči kněžím, kteří působí
v místech, jež přítomní představitelé územních samospráv reprezentují.
Setkání se rovněž účastnili generální vikář litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR,
biskupský vikář pro pastoraci J.M. can. ICLic. Martin Davídek a archivář Biskupství
litoměřického Mgr. Martin Barus.
Generální vikář poděkoval za spolupráci mezi městy, obcemi a katolickou církví, v několika
údajích shrnul základní informace o litoměřické diecézi a krátce se dotkl i tématu tzv. církevních
restitucí. V této souvislosti, jak uvedl, se litoměřická diecéze bude orientovat na oblast školství,
zdravotnictví, sociálních služeb a vězeňské péče.
Archivář biskupství hovořil o tom, jak postupovat a kde dohledat informace ke stavebním
dějinám kostelů.
Biskupský vikář pro pastoraci Martin Davídek zdůraznil: Veřejnost často vnímá církev skrze
kostely, restituce, vize, projekty, nakládání s majetkem, což je špatně. Kostel je především
místem setkávání člověka s Bohem. My kněží jsme posláni do farností, abychom přinášeli Boží
slovo, radostnou zvěst o zmrtvýchvstalém Kristu. Berte prosím v úvahu především to, že naším
úkolem je zprostředkovávat setkání člověka s Bohem.
Déle než dvouhodinové setkání probíhalo v přátelské atmosféře, v jeho závěru se hosté podepsali
do pamětní knihy biskupství.
Noc kostelů byla úspěšná (25.5.2014)
Noc kostelů v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. Stala se místem pro setkání tisíců lidí.
K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze připojilo
194 církevních objektů, z toho téměř 150 katolických.
25. výroční vysvěcení Josefa Koukla na biskupa
Dnes 27. srpna 2014 si připomínáme 25. výročí biskupského svěcení Josefa Koukla, 18.
biskupa litoměřického.
Konsekrace každého nového pastýře litoměřické diecéze byla vždy důležitou a slavnou událostí.
Svěcení biskupa Koukla bylo především „dlouho očekávané" - po úmrtí Štěpána kardinála
Trochty 6. dubna 1974 nebyl biskupský stolec obsazen a diecézi řídil kapitulní vikář Josef
Hendrich. Složitá jednání mezi Svatým stolcem a zástupci Československé socialistické
republiky o obsazení volných biskupských stolců nakonec vyústila v rozhodnutí jmenovat
litoměřickým biskupem právě Josefa Koukla, který tehdy přednášel morální teologii
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Stalo se tak prostřednictvím buly
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papeže Jana Pavla II. z 26. července 1989, z níž si dovolím citovat „soudím, že ti [tj. Josefu
Kouklovi - pozn. MB] mohu svěřit vedení litoměřické diecéze, jejíž katedra je již tak dlouho
uprázdněná smrtí Štěpána, Svaté Církve Římské kardinála Trochty, blahé paměti. Pro tvé
schopnosti povahové i nadání, jimiž vynikáš, pro zkušenosti v řízení věcí, dáváš mi milý synu
naději, že co nejdříve budeš pracovat pro co největší dobro věřících."
Samotná biskupská konsekrace, od níž dnes uběhne čtvrt století, byla skutečně významnou
a radostnou událostí. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup František kardinál Tomášek,
jemuž asistovali, Francesco Colasuono, papežský nuncius se zvláštním posláním, a pražský
světící biskup Jan Lebeda. Dále byli v katedrále sv. Štěpána mimo velkého počtu věřících
přítomni např. kuriální kardinál Bernardin Gantin, vídeňský arcibiskup Hans Hermann kardinál
Groër či trnavský arcibiskup Ján Sokol.
Rok 1989 zůstane v našich dějinách zapsán jako zlomový, v Litoměřicích jakoby pak události
sametové revoluce jistým způsobem předznamenalo právě jmenování a svěcení nového sídelního
biskupa, který pak ve svém úřadu setrval až do počátku následujícího tisíciletí.

VI. OBYVATELSTVO
Údaje o počtu obyvatel města Litoměřic
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 je 24 181
Svatební obřady na rok 2014
Termíny svatebních obřadů jsou voleny především na základě harmonogramu schváleného radou
města a harmonogramu Státního zámku Ploskovice.
V jiných termínech než jsou výše uvedené lze konat svatební obřady na základě požadavků
novomanželů dle organizačních a personálních možností. Standardně se takovéto termíny
sjednávají na základě zhodnocení možností zaměstnanců matriky a oddávajících z řad zastupitelů
Města Litoměřice a starostů a zastupitelů dalších obcí v rámci působnosti matričního úřadu.
Seznam oddávajících:
Mgr.P.Hermann, Ing.R.Lončák,MBA, Mgr.P.Hošek, MUDr.P.Kejř a A.Pávková
Oddávací hodiny:
pátek 09:00-14:00 hod.
sobota 09:00-12:00 hod.
Oddávací místo:
Litoměřice - obřadní síň
Termíny svatebních obřadů na SZ Ploskovice – rok 2014
14.6.2014
Mgr. Petr Hošek
12.7.2014
Mgr. Petr Hermann
16.8.2014
Ing. Radek Lončák, MBA
6.9.2014
Alena Pávková
Oddávací hodiny – 09.00 – 14.00 hod
Svatby se konají v reprezentačním sále ploskovického zámku.
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Informace týkající se svatebních obřadů na SZ Ploskovice podává Matrika Městského úřadu
v Litoměřicích, č.tel. 416 916 213.
Zájemci mají možnost nahlédnout do reprezentačního sálu po předběžné telefonické domluvě
se správou zámku tel. 416 749 092.
Mimořádné termíny konání svatebních obřadů Správa státního zámku z provozních důvodů
objektu nepovoluje.
Prvním miminkem roku 2014 se stala Natálka
Prvním novorozenětem roku 2014 se stala Natálka, která se mamince Blance Vitáskové narodila
2. ledna v 8.13 minut. Vážila 3,80 kilogramu a měřila 51 centimetrů. Včera jí členové správní
rady Městské nemocnice v Litoměřicích, přinesli zlatý řetízek s podkovičkou pro štěstí, mamince
Blance Vitáskové pak předali květinu.
Dnes již Natálka i s maminkou pospíchaly domů do Rooseveltovy ulice v Litoměřicích, kde na ně
netrpělivě čekali tatínek Tomáš Zajíček a dva malí bráškové – tříletý Tomášek a dvouletý Patrik.
Pro Litoměřičanku Blanku Vitáskovou je totiž Natálka třetím dítětem.
Na hokej přijďte v sobotu s plyšákem
V sobotu 11. ledna pořádal litoměřický dětský domov ve spolupráci s HC Stadion zábavné
odpoledne na ledě pro dětské domovy. Akce se zúčastnilo pět dětských domovů (Litoměřice,
Česká Kamenice, Dlažkovice, Dubá - Deštná, Žatec), které od 11 hodin soutěžiy v Kalich Areně.
O děti a zábavu na ledě se postarali zejména hráči HC Stadion Litoměřice, kteří uspořádali
pro děti prohlídku stadionu. Od 17:00 jsou děti pozvány na hokejový zápas HC Stadion
Litoměřice – HC Benátky nad Jizerou, kde se v úvodu spolu s litoměřickým týmem předvedli,
čímž zahájili hokejový zápas. Na utkání si diváci mohli přinést plyšáky, které po první brance
vstřelené domácím týmem vhodili na ledovou plochu. Ty pak budou předány dětem
z již zmíněných dětských domovů. Po skončení zápasu byla pro děti také připravena
autogramiáda.
Litoměřice podpořily děti s cystickou fibrózou
Celkem 7 200 korun odešlo v lednu z Litoměřic na konto Klubu nemocných cystickou fibrózou.
Šlo o výtěžek z prodeje větrníků, který byl určen dětem postiženým touto chorobou. Pomoci
se jim rozhodlo Zdravé město Litoměřice s iniciátorkou akce Lucií Baudlerovou. Stalo se tak
ve spolupráci s partnery, kterými byly Knihovna K. H. Máchy, Soukromá základní a mateřská
škola Lingua Universal, Masarykova základní škola a Střední škola pedagogická, hotelnictví
a služeb.
V knihovně a ve školách byly v závěru loňského roku vyráběny papírové větrníky, které si mohli
zájemci zakoupit a poté s nimi absolvovat Větrníkový pochod do parku Václava Havla, kde pro
ně kromě kvízu při svíčkách připravila provozovatelka kavárny Fér Kafé Petra Dostálová i malé
občerstvení. Kdo chtěl, mohl si v příjemné atmosféře kavárny popovídat o problémech těchto dětí
s maminkou hendikepované holčičky. Větrník symbolizoval ztížené dýchání dětí s cystickou
fybrózou. Řada z nich ho totiž nedokáže ani roztočit.
Nemocnice má akreditaci specializačního vzdělávání pro ORL
Akreditace opravňující specializační vzdělávání lékařů v oboru otorinolaryngologie (chirurgický
lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních)
a chirurgie hlavy a krku byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena Městské nemocnici
v Litoměřicích.
Vyrozumění o udělení oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační
vzdělávání v daném oboru, o kterém rozhodla akreditační komise na základě žádosti nemocnice
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dne 14. 2. 2014, bylo vedení litoměřické nemocnice doručeno v prvním březnovém týdnu roku
2014.
Akreditace má platnost po dobu 8 let, poté bude nutno získaný statut znovu obhájit.
Kampaň Místa přátelská rodinám v Litoměřicích startuje
Představením Sváťova dividla startuje v pátek 25. dubna od 16 hodin v parku Václava Havla
v Litoměřicích kampaň Místa přátelská rodinám. Skupina komunitního plánování sociálních
služeb pro rodinu, děti a mládež společně se Zdravým městem Litoměřice a dalšími partnery
připravuje v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor devatenáct akcí pro rodiče a děti
do osmi let.
Rodiny si mohou v knihovně a v Domu dětí a mládeže Rozmarýn vyzvednout informační brožury
se startovacími kartami a sbírat razítka za účast na jednotlivých akcích, které připravily neziskové
organizace poskytující sociální služby. Jde o prezentaci jejich činností formou soutěží, dnů
otevřených dveří a dalších aktivit,“ informovala Zora Čuchalová, předsedkyně skupiny.
Například Rozmarýn nachystal na 30. dubna pálení čarodějnic, na 3. května keramickou dílnu,
SKP Klubíčko na tentýž den dopolední program se živými zvířaty. S knihovnou se můžete vydat
do pohádky 12. května, absolvovat kurz první pomoci Českého červeného kříže určený
pro maminky s dětmi 15. května. Možnost vyrobit si květinový papír je 24. května nabízena
Dílnou ručního papíru.
Kampaň končí 31. května. Pro rodiče s dětmi, kteří navštíví minimálně deset z nabízených
aktivit, budou připraveny ceny. Slavnostní ukončení a ocenění nejaktivnějších rodin se uskuteční
13. června na Mírovém náměstí v rámci akce zaměřené na osvětu rozvojové pomoci v Africe
a fair trade DUN DUN.
Pěstounské rodiny relaxovaly ve Starém Týně
20.05.2014
Víkendový pobyt ve Starém Týně prožilo o uplynulém víkendu 24 dětí z pěstounských rodin
s rodiči. Každoročně pořádané setkání pro ně připravily pracovnice odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Rozmarýn.
Vzhledem k nepřízni počasí se většina programu odehrávala ve vnitřních prostorách, kde děti
hrály vědomostní hry, soutěže, věnovaly se síťové technice, malovaly květináče ubrouskovou
technikou apod. Jejich rodiče se zatím účastnili školení zaměřeného na relaxační techniky.
Nakonec došlo i na oblíbený táborák.
Nemocnice pacientům nabízí i Wi-Fi připojení k internetu
11.09.2014 Nemocnice myslí na komfort pacientů. S ohledem na potřeby moderní doby byl dnes
spuštěn provoz pacientské Wi-Fi sítě. Klienti nemocnice se tak mohou v prostorách
zdravotnického zařízení zdarma připojit k internetu.
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VII. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ,
KLIMATICKÉ ZMĚNY
Uplynulých dvanáct měsíců bylo nejteplejších od roku 1961, kdy se takové údaje pro Českou
republiku připravují. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav ve svém právě zveřejněném
souhrnném hodnocení roku 2014.
S průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia byl loňský rok mimořádně nadnormální, byl o dva stupně
teplejší, než je dlouhodobý průměr. V České republice se rok 2014 stal nejteplejším od roku
1961, kdy jsou průměry připravovány. Zatím nejteplejší roky 2000 a 2007 překonal o 0,3 °C.
Analýza 148 stanic s řadou delší než 30 let ukazuje, že rok 2014 byl na 134 stanicích nejteplejším
rokem v historii pozorování. A například v Karviné byla v uplynulém roce průměrná teplota 10,6
°C, což je o 0,7 stupně méně než v rekordním roce 1934.
Nejteplejším měsícem z dlouhodobého pohledu byl vloni březen, kdy stanice naměřily o 3,7 °C
vyšší průměrnou teplotu. Teplotně silně nadnormální březen 2014 s průměrnou teplotou 6,1 °C
a březen v roce 1990 se stejnou průměrnou teplotou jsou nejteplejšími březny od roku 1961. Jen
dva měsíce - květen a srpen - byly chladnější, než by odpovídalo dlouhodobému průměru.
Naopak srážkově byl uplynulý rok 2014 normální, s průměrným ročním úhrnem 674 milimetrů
(neboli 674 litrů vody na metr čtvereční) byl 0,3 procenta pod dlouhodobým průměrem. Nejvíce
napršelo v květnu, a to 114 milimetrů, což je 155 procent dlouhodobého průměru. Nejméně
srážek spadlo naopak v únoru, jen 26 procent, než je běžné.
Celkově napršelo v pěti měsících více a v sedmi měsících méně, než by odpovídalo
dlouhodobému průměru.

LEDEN
Třetí den nového roku byla naměřena na Lysé hoře v Beskydech námraza silná 21 centimetrů.
Nejvyšší teplota, +16,2 °C, byla naměřena v Ropici u Třince (okres Frýdek-Místek) 19. ledna
a nejnižší, −24,8 °C, v Kořenově na Jizerce 26. ledna. Na dvou stanicích v okrese Bruntál byl
26. ledna zaznamenán tzv. arktický den (maximální teplota byla nižší než −10 °C). Slezská Harta
měla maximální denní teplotu −10,1 °C a tradičně chladné Město Albrechtice, Žáry na Krnovsku
10,2 °C.
Lednové ranní teploty v Litoměřicích nad nulou. Od 23. ledna, kdy začalo sněžit, se ochladilo
a teploty se pohybovaly mírně nad nulou. Do počátku února sníh zmizel a teplota stoupla nad
nulu.

ÚNOR
Hned první únorový den dosáhl vítr v horských oblastech Jeseníků a Beskyd rychlost vyšší
než 130 kilometrů v hodině. Na Milešovce byla 3. února naměřena 27 cm silná vrstva námrazků
(kombinace námrazy, ledovky, jinovatky). Nejvyšší únorová teplota, +16,7 °C, byla naměřena
ve Volarech (okres Prachatice) 15. února a nejnižší, −16,5 °C, na šumavském Březníku
12. února.
V Litoměřicích byly po celý únor teploty kolem 0°C.

BŘEZEN
Na Sněžce foukal 16. března vítr o rychlosti 152 kilometrů v hodině. První jarní den (21. březen)
přinesl nejteplejší den měsíce, v Dobřichovicích u Prahy se teplota vyšplhala na 24,1 °C.
V pohraničních horách naopak napadlo hodně nového sněhu, na Luční boudě v Krkonoších
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dokonce 30 centimetrů. Nejnižší březnová teplota, −17,1 °C, byla naměřena na šumavské
Rokytské slati 26. března.
Na Litoměřicku v pondělí 10 března - pátek 14 března teploty ve 14.00 hodin až 17°C (v poledne
jsem se opaloval na balkoně). Červnové teploty odvál vítr a počasí nás nemilosrdně vrátilo
pod nadvládu měsíce března.

DUBEN
Na začátku dubna se na Kychové (levostranný přítok Vsetínské Bečvy) vyskytla krátká přívalová
povodeň. Padal ještě sníh, v Beskydech na Lysé hoře ho bylo 15 centimetrů. Nejteplejším dnem
byl 25. duben, kdy v Doksanech (okres Litoměřice) dosáhla teplota téměř k hranici letního dne
(24,9 °C). Nejchladněji bylo 17. dubna na Horské Kvildě (−13,6 °C).
Ranní mrazíky vystřídaly aprílové bouřky. Je těžké je předpovídat 25.4.2014
Aprílové bouřky, které v posledních dnech zasáhly s krupobitím na některých místech republiky,
jsou podle meteorologů těžko dopředu předpověditelné. Mohou přitom napáchat poměrně velké
škody, i když ne na velkých plochách, protože se jedná o bouřky místního významu.
Litoměřice: běžné dubnové počasí. Pondělí 14. 4. 2014 se odpoledne přihnala mračna a ve 14.44
hodin zčalo pršet. Déšť, který během několika minut přerostl v krupobití (už před obědem silný
vítr a ochlazení). Při krupobití dokonce čtyřikrát zahřmělo. Po pěti minutách bylo to nejhorší pryč
a zůstal jen mírný déštík, který byl díky stávajícímu suchu vítán. Tento den byl typicky aprílový.
Chvílemi bylo slunečno, hned nato pod mrakem, déšť, kroupy, zima a silný vítr.

KVĚTEN
První povodňová situace nastala 16. května při krátkodobém vzestupu Olše v Českém Těšíně.
První letní den v roce se vyskytl 19. května ve Staňkově (okres Domažlice) a v dalších dnech
na mnoha stanicích. V poslední dekádě května se vyskytly první dny s tropickou nocí (noci, kdy
minimální noční teplota neklesne pod 20 °C). Na stanicích Bystřice pod Hostýnem (okres
Kroměříž) a Paseka (okres Olomouc) klesla minimální teplota 23. května jen na 20,5 °C.
Na konci května byly v intenzivních bouřkách ve východní části Čech a na Moravě zaznamenány
přívalové srážky s vysokými hodinovými, několikahodinovými i denními úhrny srážek.
Litoměřice - celý měsíc teplo, jasno, slunečno.

ČERVEN
V jižních Čechách 9. června klesla ranní minimální teplota pod 5 °C a odpolední maximální
teplota dosahovala hodnot vyšších než 30 °C. Na konci měsíce v oblastech, které jsou označovány
jako mrazové kotliny, docela běžně klesá minimální teplota měřená ve dvou metrech
nad povrchem do záporných hodnot. Tak tomu bylo i 27. června (šest dní po začátku
astronomického léta) na Rokytské slati (−4,7 °C), na Březníku (−3,4 °C) nebo na Horské Kvildě
(-2,8 °C).
Litoměřice - celý měsíc teplo, jasno, slunečno. Maximální teploty až do třicítky.

ČERVENEC
Ještě i na začátku července klesala v mrazových kotlinách teplota pod bod mrazu. Jedním
z nejteplejších dní v roce byl 20. červenec, kdy teplota na mnoha místech středních Čech přesáhla
hranici 35 °C
Litoměřice - celý měsíc vysoké teploty, několikrát třicítky. 20. července v16.45 bylo 38,6°C
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SRPEN
Na stanici Svratouch ve Žďárských vrších byl 3. srpna zaznamenán denní úhrn srážek 131
milimetrů, což byl nejvyšší srpnový úhrn (od jedné do dvou odpoledne napršelo 66,7 litrů vody
na metr čtvereční). Přívalové srážky způsobily na horním toku Novohradky překročení
3. povodňového stupně. Na Rokytské slati byla 25. srpna naměřena nejnižší teplota −6,0 °C,
nejtepleji bylo 10. srpna v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, a to 34,1 °C. V srpnu byl pouze
v šesti dnech zaznamenán tropický den.
Litoměřice - první polovina měsíce se střídaly teplé slunečné dny (s teplotami až 30°C) se dny,
kdy pršelo.

ZÁŘÍ
Na začátku září bylo ukončeno více než 25 dní trvající chladné počasí a 4. září byl zaznamenán
letní den s teplotou nad 27 °C (Bojkovice nebo Štítná nad Vláří). Předchozí teplé dny s teplotou
nad 27 °C se vyskytly naposledy 18. srpna (jen v jihomoravské Strážnici) a 11. srpna na celé
Moravě. Tlaková níže Biggy přinesla na konci první a na začátku druhé dekády září do střední
Evropy deštivé počasí. Na mnoha místech jižní Moravy byly zaznamenány vyšší denní srážkové
úhrny a znovu se zvedly hladiny některých řek.
Litoměřice - počasí obdobné jako v srpnu.

ŘÍJEN
Poslední letní den se na našem území vyskytl 9. října - na stanici Staňkov (okres Domažlice) 25,9
°C a na šumavské horské stanici Hliniště (okres Prachatice) ve výšce 800 m 25,8 °C. Znovu
hodně pršelo na Klatovsku a Prachaticku, 3. povodňový stupeň byl překročen na Černé v Ličově
a na Otavě v Sušici. První sněhová pokrývka 2014/2015 byla zaznamenána 23. října v Beskydech.
Podle Atlasu podnebí se v říjnu v průměru vyskytuje bouřkový den jen jednou za pět let.
Tentokrát ovšem byla bouřka zaznamenána ve dvou posledních letech za sebou (2013 a 2014),
a to na několika místech v republice.
Litoměřice - téměř každý den pršelo.

LISTOPAD
V Krásném Údolí na Karlovarsku, kde se měří od roku 1981, byla 1. listopadu maximální teplota
18,6 °C, což bylo o 2 °C více než v předchozím maximu ze 14. listopadu 2010. V druhé půlce
měsíce - 20. listopadu - byla na Šeráku v Jeseníkách naměřena 3,7 milimetrů silná vrstva
ledovky.
Litoměřice - pozvolné ochlazování během listopadu (ranní teploty 1. listopadu - 8.6°C a 30.
listopadu 1,9°C).

PROSINEC
Hned 1. prosince se začala na téměř celém území vytvářet ledovka, takže několik dní nejezdily
některé vlaky, tramvaje a trolejbusy. Na Sněžce naměřili ve dvou větrných dnech 18. a 19.
prosince rychlost až 138 kilometrů v hodině, o pár dní později na Lysé hoře v Beskydech dokonce
154 kilometrů v hodině. V noci na 27. prosince byl v mrazových kotlinách na Šumavě naměřen
mráz až −27,2 °C (Rokytská slať). Na Lysé hoře v Beskydech a na jesenickém Šeráku se ke konci
měsíce vyskytly čtyři arktické dny za sebou. Výška sněhové pokrývky minimálně 10 centimetrů
se alespoň na horách začala tvořit až po 12. prosinci a na konci roku leželo nejvíce sněhu
na Labské boudě - 49 centimetrů.
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Litoměice - ochlazení, teploty začátkem ledna těsně nad nulou. 9. prosince první mráz - 0,5 °C.
První sníh přišel těsně před koncem roku (29.12.2014).

VIII. KAŽDODENNÍ ŽIVOT OBYVATEL MĚSTA,
RŮZNÉ
Pietní akt u hrobu skladatele Veita
Pietní akt, kterým si jeho účastníci připomněli 150. výročí úmrtí významného hudebního
skladatele Václava Jindřicha Veita, se 18.2.2014 uskutečnil u jeho hrobu na litoměřickém
hřbitově. Kromě starosty Ladislava Chlupáče, ředitelky Základní umělecké školy v Litoměřicích
Dominiky Valeškové a dalších hostů byl přítomen i profesor Martin Friedrich, přímý Veitův
potomek.
Litoměřice jsou známé tím, že zde zakončil svou životní pouť básník Karel Hynek Mácha.
Málokdo však ví, že závěr svého života zde prožil i hudební skladatel Václav Jindřich Veit, jehož
tvorba vynikala čistotou hudebního stylu a navíc do ní dokázal vkusně vkomponovat krásu české
lidové písně.
Veitovo dílo v Litoměřicích naposledy znělo v divadle 19. ledna 2006 u příležitosti 200. výročí
skladatelova narození. Tehdy profesor Friedrich předal městu posmrtnou masku svého předka,
která je uschována v depozitáři muzea.
Sdružení Lito-Partner chce rozvíjet vztahy s partnerskými městy
14.02.2014
Rozvinout spolupráci mezi městem Litoměřice a partnerskými městy nikoli na institucionální,
nýbrž na občanské bázi je cílem právě založeného sdružení Lito-Partner. Předsedou sdružení
se stal Litoměřičan Filip Hrbek, čerstvý absolvent filosofické fakulty ústecké univerzity. Starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč iniciativu, jež bude rozvíjena ve spolupráci s radnicí, uvítal.
"Spolupráce s našimi partnerskými městy, mezi něž patří německá města Míšeň a Fulda,
francouzské Armenti?res a filipínský Dapitan s Calambou, úspěšně probíhá řadu let, ale spíše
na bázi vzájemné spolupráce radnic. Je však potřeba, aby se více rozvinula mezi neziskovými
organizacemi, spolky a občanskou společností jednotlivých měst,“ uvedl starosta, který společně
s Filipem Hrbkem přivítal včera v zasedací místnosti radnice zhruba třicet zástupců pěveckých
sborů, škol, sportovních klubů a řady dalších neziskových organizací, kteří projevili o myšlenku
zájem. Někteří z nich ji na místě podpořili vstupem do sdružení.
Sdružení Lito-Partner chce prostřednictvím osobních i oficiálních kontaktů v jednotlivých
partnerských městech pomáhat litoměřickým školám, sportovním oddílům, divadelním
souborům, neziskovým organizacím a všem ostatním zájemcům v navazování spolupráce
se subjekty ve spřátelených městech. Nebude však bez přání aktérů nikterak zasahovat do již
běžících a ani budoucích projektů spolupráce.
„Naším hlavním úkolem je pomáhat všem zájemcům v ustanovování nových přátelských vazeb,
a to jak personálně, organizačně, tak, doufejme, i finančně,“ uvedl předseda sdružení Hrbek.
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Možné zdroje financování společných aktivit vidí v případném získání grantu z Českoněmeckého fondu budoucnosti, z Francouzského institutu v Praze, Goetheho institutu v Praze
nebo Ústecké komunitní nadace. Navázat spolupráci hodlá i s velvyslanectvími Německa,
Francie a Filipín.
Nejstarší obyvatelka města slavila 106. narozeniny
Své 106. narozeniny slavila 18. března nejstarší obyvatelka Litoměřic, paní Rozálie Kočárková.
Ještě loni žila v Domově pro seniory na Milešově. Nyní se nachází v litoměřické nemocnici,
v léčebně dlouhodobě nemocných. Právě sem jí přišel přát starosta Ladislav Chlupáč společně
s předsedou správní rady nemocnice Radkem Lončákem a zástupkyněmi odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu.
Čtyřicet let od úmrtí Štěpána kardinála Trochty
Koncertem, bohoslužbou i pietní vzpomínkou si v neděli 6. dubna lidé v Litoměřicích připoměli
čtyřicet let od úmrtí Štěpána kardinála Trochty.
Už během nedělního dopoledne vzpomínali na litoměřického biskupa a kardinála Trochtu také
věřící při mši svaté od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána, hlavním celebrantem byl biskup Jan
Baxant. Za účasti biskupa a litoměřického starosty Ladislava Chlupáče se odpoledne v 15 hodin
uskuteční pietní vzpomínka u Trochtova hrobu na městském hřbitově.
Valašský rodák (*23.6.1905), pozdější litoměřický biskup a od roku 1969 na tajno vysvěcený
kardinál Štěpán Trochta působil v katolické církvi v rozporuplné době. Musel překonávat
ty nejtěžší překážky, byl vězněm obou totalitních režimů, o jejichž krutosti se přesvědčil na
vlastní kůži.
Přesto nepřestal mít rád lidi. Pokud mu síly stačily, věnoval se mládeži, ať už jako salesián, nebo
jako skautský činovník. Vedl dokonce i Ústřední duchovní radu Junáka. Ostatně leccos napovídá
i jeho biskupský znak kříž vyrůstající z dvojice liliových listů silně připomíná skautský odznak.
Své biskupské heslo „Práce, oběť, láska" Trochta svým životem beze zbytku naplnil.
Pan Jaroslav Kejř jezdí ve 101 letech na rotopedu
Pan Jaroslav Kejř je nejstarším mužem žijícím ve městě Litoměřice. Právě dnes (28.4.2014)
se dožil 101 let. K narozeninám mu přišel přát starosta Ladislav Chlupáč a vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková. Kdo očekával, že jej v den 101.
narozenin přivítá vetchý stařeček o holi, krutě se mýlil. Je hodinu po poledni a své hosty
na schodech třetího patra domu v ulici B. Němcové vítá muž v obleku s kravatou, zářící vitalitou
a elánem.
Výstava v hradu "Tys mě vedl" - pocta Aloisi Klarovi
Litoměřice si připomínají památku Aloise Klara, čestného občana města, který zásadním
způsobem změnil přístup k nevidomým na našem území. Výstava, která byla loni u příležitosti
250. výročí narození zakladatele péče o nevidomé v Čechách prezentována v pražském Karolinu,
je od 10. června do konce měsíce k vidění v Hradu Litoměřice. Zahájil ji 10. června v 17 hodin
starosta Ladislav Chlupáč společně s ředitelkou Klarova ústavu v Praze Věrou Kováříkovou.
Výstava představuje zakladatele prvního ústavu pro nevidomé v Praze jako mimořádnou
osobnost počátku 19. století. Připomíná též jeho následovníky, kteří v udržování tradice péče
o nevidomé v Čechách pokračovali. Všechny panely a popisky vystavených předmětů jsou
převedeny do Braillova písma. K vidění jsou psací stroje a jiné didaktické pomůcky, s jejichž
pomocí se v Klarově ústavu dříve vyučovalo, stejně jako současná tvorba dětí v ústavu žijících.
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Tradičním přeletem stíhaček uctili letci památku generála Chábery
Přesně v 11 hodin a 10 minut dnes (31.10.2014) přeletěly nad hřbitovem ve výšce zhruba 500
metrů dvě nadzvukové stíhačky Gripen. Letci z 211. taktické letky v Čáslavi tak uctili památku
svého čestného velitele, generála letectva Františka Chábery. Učinili tak společně s vedením
radnice v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem, místostarostou Karlem Krejzou a pozůstalými
a přáteli hrdiny, který ve II. světové válce bojoval za svou vlast.
Místo slov díků se dočkal žaláře a dlouhodobé perzekuce ze strany komunistického režimu.
Rehabilitován byl až po sametové revoluci. Dne 26. října uplynulo již 15 let, co nás František
Chábera, čestný občan města Litoměřice, opustil.
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