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Kronikářem Města Litoměřic je nadále pan Bořivoj Závodný.
Jmenovaný je pracovníkem Odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče Městského úřadu Litoměřice, na úseku státní
památkové péče.
Funkci kronikáře vykonává v čase, kdy starostou města Litoměřic
je pan Mgr. Ladislav Chlupáč.
Letopisecká komise pracuje ve složení Luděk Veselý a Mgr.
Vladimíra Bitalová. Sekretářem komise je sám kronikář.

Kronika Města Litoměřic za rok 2013 obsahuje 96 listů.
Kroniku převzal starosta města Litoměřic

pan Mgr. Ladislav Chlupáč
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Rozvržení kroniky:
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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 ŢIVOT, VČETNĚ
ČINNOSTI SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ
STÁTNÍ SPRÁVY

Prezident Václav Klaus
pronesl v úterý 1. ledna 2013
na Pražském hradě
tradiční novoroční projev
tohoto znění:
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás z Pražského hradu v první den
roku 2013 jako každoročně pozdravil a do
nadcházejících dvanácti měsíců Vám popřál zdraví a štěstí v osobním životě
a naší zemi politickou a ekonomickou stabilitu a tolik potřebnou svornost
občanů.
Po celé uplynulé desetiletí jsem v tento den přicházel do své pracovny se
zcela výjimečným pocitem. Ne proto, že je zaplněna kamerami, technikou
a televizními pracovníky, ale proto, že první den roku – snad více než jakýkoli
jiný – vnímáme jako cosi zvláštního. Chceme věřit, že se uzavřela jedna
kapitola našich životů a že ta začínající bude jiná a lepší. Tato naděje je
potřebná. Proto jsem se i já v novoročním projevu vždy pokoušel nalézat
zrnka realistického optimismu. Začít nový rok s novým odhodláním a s novým
úsilím je lepší, než přispívat k šíření nedobré nálady.
Přes všechny problémy, které nás právě teď provázejí, neprožíváme žádnou
katastrofu. Materiálně žijeme ve stavu, jaký žádná z generací našich předků
nepoznala. Již několik let však přešlapujeme na místě, což lidé cítí a různí
našeptávači špatných nálad a namyšlení samozvaní spasitelé se toho snaží
využít pro své cíle.
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Dejme si na to pozor. Těmto lidem o skutečné zlepšení života v naší zemi
nejde. Jde jim o zvyšování neklidu a o zpochybňování našeho demokratického
politického systému. Drtivá většina z nás si – na rozdíl od nich – parlamentní
demokracie velmi váží. Mezi námi ještě žijí ti, kteří pro demokracii a naši
republiku nasazovali své životy.
Při vší, v mnohém oprávněné kritičnosti si buďme vědomi základních faktů.
Výkon naší ekonomiky, tedy to, co jsme za posledních 10 let vyprodukovali,
rozdělili si a spotřebovali, vzrostl o 35 %, zhruba o třetinu, což je více, než je
dlouhodobý historický průměr.
Přesto to ve chvíli, kdy jsem pronášel svůj první novoroční projev, vypadalo
nadějněji. Nákupní centra jsou sice dnes větší a naplněnější, ale spokojenější
nejsme. Tento náš pocit je vytvářen atmosférou v zemi, nečekanými a ne příliš
hezkými událostmi na politické scéně, jak – mimo jiné – ukázal poslední
předvánoční týden, i rozdílným vývojem uvnitř tohoto desetiletého období.
V jeho první polovině u nás probíhal relativně rychlý ekonomický růst, dnes už
poněkud pozapomenutý. Ve druhé polovině došlo k jeho zastavení. Že
podobným způsobem zůstala stát na místě i řada dalších zemí Evropy,
důvodem k jakékoli radosti či škodolibosti u nikoho rozumného není a být
nemůže.
Před deseti lety měly souboje mezi vládou a opozicí rozměr v demokratickém
světě obvyklý. Stejně tomu bylo i s mírou spokojenosti či nespokojenosti
občanů. Byla taková, jako tomu bývá v každé svobodné zemi, kde radost
a spokojenost nejsou povinné a nespokojenost není zakazována.
Dnes je situace jiná. Mezi vládou a opozicí a na ni navázanými či jí
konkurujícími protestními iniciativami a hnutími je vykopán hluboký a stále
více se rozšiřující příkop. I míra individuální nespokojenosti a občanského
vzdoru přesáhla běžnou mez. To jsou fakta stejně nepopiratelná jako to, co
nám říkají statistické ročenky.
Nedošlo k tomu náhodou. Nedokážeme táhnout za jeden provaz. Hledáme ta
nejsnadnější a krátkodobě líbivá řešení. Závidíme jeden druhému. Nevěříme
si. Vláda má jen malou většinu, je nesourodá a nestabilní. Má kvůli tomu
spoustu starostí sama se sebou. Opozice je negativistická, nepřesvědčivá
a realistické řešení problémů nenabízí. Veřejnost je dnes a denně mediálně
bombardována katastrofickými zprávami a začíná být apatická a bez zájmu.
Jako houby po dešti rostou navýsost populistické, řešení nepřinášející
iniciativy, které si vystačí s lacinou a většinou jen povrchní kritikou. Neklid
mezi nás vnáší i evropská dluhová krize a zaostávání v soutěži s těmi zeměmi,
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které Evropa ještě před nedávnem za svého konkurenta vůbec nepovažovala.
Jsou to země, kde se stále ještě tvrdě pracuje.
Ekonomika je přibrzďována tíhou domácí, tedy námi samotnými vytvářené
byrokratické regulace, do sebemenších detailů zasahujícími příkazy a zákazy
a zcela neúnosným počtem pro každou maličkost požadovaných papírů
a razítek. To, co si na sebe vymýšlíme sami, stojí na mohutné základně
nejrůznějších povinných evropských pravidel a norem, které se zdravým
tržním prostředím a často i zdravým rozumem nemají moc společného.
To není všechno. I přes zpomalení či úplné zastavení ekonomického růstu
nepřestává být považována za jakoby samozřejmou představa o oprávněnosti
stále se zvyšujících nároků všeho druhu a pro každého a jejich odtržení
od práce a výkonu. To nelze zajistit, leda na dluh.
Příčiny toho všeho hledejme v našem myšlení, ve ztrátě respektu k poctivé
práci, v hluboké degradaci úcty, kulturnosti i chování nás samotných i světa
kolem nás, v nekritickém obdivu k povrchnosti, okázalosti a líbivým gestům
a ve ztrátě odvahy tyto jevy správně pojmenovat a vystavit se vulgární kritice
a atakům, které současný elektronický věk dělá tak snadnými.
Uskutečnit změnu není a nebude snadné. Nezajistí ji lepší či horší volba
prezidenta, poslanců a senátorů, hejtmanů i starostů. Nepovede k ní obměna
jednoho či více ministrů. Ti všichni mohou fungovat lépe či hůře než
ti předcházející, a kéž by platilo to první, ale skutečnou změnu mohou přinést
jen věci daleko zásadnější – návrat ke starým dobrým hodnotám, tradicím,
návykům, ale i povinnostem, které pod heslem modernosti a pokroku tak
nezodpovědně znevažujeme a opouštíme. Pusťme se do změn tohoto typu co
nejdříve. Mají tu výhodu, že je může každý začít dělat sám u sebe.
Nezapomínejme na to, co je tak důležité v každé obtížnější době, a tím je
udržení naší národní soudržnosti a v rámci ní přirozené solidarity a pocitu
spoluodpovědnosti za ostatní: uvnitř rodin, uvnitř obcí, uvnitř státu. V rychle
se měnícím světě žádnou větší jistotu než tuto nemáme. Na Nový rok
si dáváme předsevzetí. Dejme si každý za sebe alespoň toto jedno a udělejme
každý den něco malého pro to, aby nezůstalo jen nenaplněným přáním.
Vážení spoluobčané, dnes uplynulo 20 let od chvíle, kdy se na mapě světa
objevila samostatná Česká republika. Dovolte mi, abych před zakončením
svého projevu oznámil, že jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročí
vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna. Její přesné znění je
v této chvíli dáváno na naše webové stránky.
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Dovolte mi, abych Vám jako prezident republiky z tohoto místa naposledy
popřál úspěšný a dobrý rok!

Tradice novoročních projevů končí.
Nový prezident Miloš Zeman nenavázal na tradici prezidentských novoročních
projevů. Místo toho měl 26. prosince vánoční poselství ze zámku v Lánech. Navázal
tak na zvyk z první republiky, kdy podobné projevy měl československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk.
Zemanovi předchůdci Václav Havel a Václav Klaus mluvili k občanům Československa,
respektive České republiky vždy 1. ledna.
Mluvčí prezidenta uvedl, že vánoční poselství potrvá 20 minut, mělo by mít "vánoční
atmosféru" a hlava státu bude mluvit nejspíš "spatra". "Je možné, že jako první
přímo volený prezident bude hodnotit uplynulý rok," řekl mluvčí a dodal,
že novoroční prezidentské projevy začaly až po únoru 1948.
První přednesl 1. ledna 1949 Klement Gottwald, již dříve ale prezidenti na přelomu
roku projevy měli, bylo to ovšem v době Vánoc.

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana
Dne 26. 12. 2013
Dobrý den vážení spoluobčané,
když jsem se připravoval na dnešní vystoupení, přečetl jsem si bilanční
projevy všech předchozích prezidentů. Až do roku 1948 měly tyto projevy
charakter vánočních poselství. První novoroční projev přednesl 1. ledna 1949
Klement Gottwald. Ale je i druhý a hlubší důvod pro vánoční poselství, než je
návrat k tradicím. Na Nový rok si obvykle dáváme předsevzetí, která mnohdy
nesplníme. Já sám jsem si několikrát předsevzal, že přestanu kouřit a bohužel
se mi to zatím nepodařilo splnit. Zatímco v povánoční pohodě, v klidu a míru,
bilancujeme uplynulý rok a zkoumáme, co se nám povedlo a také co se nám
nepovedlo. Skládáme účty sami sobě i svým blízkým. Prezident republiky má
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povinnost složit účty všem občanům. Dovolte mi, abych se o to pokusil.
Nebudu váš příliš zatěžovat běžným výčtem prezidentské činnosti.
Od inaugurace jsem absolvoval 620 setkání s občany na náměstích, se
zaměstnanci v podnicích, se studenty ve školách, se starosty, primátory,
hejtmany, členy obecních a krajských zastupitelstev, velvyslanci, poslanci,
senátory, ministry a samozřejmě vedle zahraničních státníků i se členy
nejrůznějších společenských organizací. Ale to, co pokládám za daleko
důležitější, je plnění slibů. A skládání účtů znamená zeptat se, zda jsem své
sliby dané v prezidentské kampani, nebo krátce po ní, dokázal nebo nedokázal
splnit. A při tomto skládání účtů je na místě osobní odpovědnost, ne
vymlouvání se na druhé a ne chlubení se cizím peřím. Dal jsem vám pět
základních slibů. Ten první byl slib, že nebudu vyhlašovat amnestii a že nebudu
udělovat milosti, s výjimkou případů nevyléčitelně nemocných, kteří se
nedopustili závažného trestného činu. A tak se nemůže stát, že by milost
dostal například muž, který zabil svého otce. Populární cyklista, který při
dopravní nehodě zabil tři nevinné lidi nebo daňový podvodník, který dostal
milost ze zdravotních důvodů a poté se zázračně uzdravil.
Druhý slib se týkal zlepšení vztahů České republiky s institucemi Evropské
unie. Tak jako v sídlech většiny evropských hlav států i na Pražském hradě
vedle české vlajky vlaje vlajka Evropské unie, jíž jsme členem. Při mé
návštěvě v Bruselu jsem se snažil zlepšit podmínky při čerpání evropských
dotací, a to zejména v souvislosti s dlouho odkládaným služebním zákonem.
Pokud jde o třetí slib, zavázal jsem se, že stabilizuji Ústavní soud, který byl
v té době na pokraji kolapsu pro nedostatek ústavních soudců. Dnes bylo
schváleno Senátem deset ústavních soudců a já bych za to chtěl Senátu
poděkovat. Dva mé návrhy přitom Senát nepřijal, ale i to je jeho právo.
Ústavní
soud
tedy
pracuje
v plném
složení
a pracuje
dobře.
Čtvrtým, předposledním slibem, byl závazek, že třetinu svého platu budu
odevzdávat na splácení státního dluhu. Vím, že je to jenom kapka v moři,
ale jsem velmi rád, že se v posledních týdnech k tomuto fondu připojují
nejenom občané, ale i podniky. A přál bych si, aby se tento fond stal jakousi
analogií sbírky na podporu a pomoc republice, i když vím, že snižování
zadluženosti je především úkolem vlády a její hospodářské politiky.
A teď už přecházím k pátému, poslednímu a nejsložitějšímu slibu. Ve svém
inauguračním projevu jsem se zavázal, že se pokusím spíše sjednocovat než
rozdělovat. Nemluvím teď o rozdělení společnosti na příznivce a odpůrce
jednotlivých prezidentských kandidátů. Tato válka skončila prezidentskou
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volbou. Mluvím o daleko hrubším rozdělení, kde osa vedla mezi těmi, kdo byli
nespokojeni s tehdejší koaliční vládou, a těmi, kdo s touto vládou byli
spokojeni. Podle průzkumu veřejného mínění vyjadřovalo Nečasově vládě
nedůvěru 80 procent občanů. Nečasova vláda sice podala demisi, ale byl jsem
pod tlakem, abych jmenoval vládu v podstatě ve stejném složení s výjimkou
osoby premiéra a se stejným programem. Tento návrh, který se opíral
o křehkou a pochybnou stojedničkovou parlamentní většinu, jsem odmítl
a v souladu se svým ústavním právem jsem premiérem jmenoval nezávislou
osobnost Jiřího Rusnoka. A při jeho jmenování jsem řekl, že je to jediná
cesta, jak dosáhnout vyvolání předčasných voleb. Chtěl bych Rusnokově vládě
poděkovat. Poděkovat za to, že její ministr průmyslu rozuměl průmyslu,
že její ministr zemědělství rozuměl zemědělství, že její ministr obrany
rozuměl problematice armády a tak dál. A chtěl by jí poděkovat také za to,
že dokázala připravit základní zákon roku, tedy zákon o státním rozpočtu,
který zabezpečuje alespoň minimální ekonomickou stabilitu naší země. Ve
volbách bylo rozdělení překonáno tím, že nastoupili noví poslanci, nová
politická hnutí, kterým bych chtěl popřát úspěch při jejich činnosti. Opozice
dostala oněch zbývajících 20 procent a jí bych chtěl popřát, aby byla opozicí
tvůrčí, kritickou a odpovědnou.
Vážení televizní diváci, milí spoluobčané. My si zpravidla přejeme do nového
roku zdraví jako nejcennější životní hodnotu a já sám jsem si v posledních
týdnech hodnotu zdraví sám uvědomil. Ale dovolte mi, abych vám popřál ještě
něco dalšího. Chtěl bych vám popřát naplněný život. Život naplněný užitečnými
skutky, protože jenom takový život přináší štěstí a radost. Takže do příštího
roku hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Miloš Zeman, prezident republiky, zámek v Lánech, 26. prosince 2013

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LITOMĚŘIC
Z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15. 1. 2013 od 10:00 hodin
Pravidla pro předkladatele ţádostí o finanční příspěvek v roce 2013 pro zajištění plnění úkolů
3. Komunitního plánu sociálních sluţeb na období let 2010 – 2013
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RM schvaluje pravidla pro předkladatele ţádostí o finanční příspěvek v roce 2013 pro zajištění
plnění úkolů 3. Komunitního plánu sociálních sluţeb na období let 2010-2013.
Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti
RM doporučuje ZM schválit předloţený návrh komise sportu při RM na přidělení dotace ve výši
76.000,- Kč pro Klub potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti.
Poskytnutí dotace na organizaci akce „Sportovec roku 2012“ Okresnímu sdruţení ČSTV
Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč Okresnímu sdruţení ČSTV Litoměřice
na organizaci akce „Sportovec roku 2012“, která se bude konat dne 26.2.2013 v Litoměřicích.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – odvody z loterií a jiných pod. her
RM doporučuje ZM schválit předloţený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací
na podporu činnosti sportovních oddílů z odvodů z loterií a jiných podobných her.
Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO Knihovna K.H. Máchy
RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO Knihovna K.H. Máchy.
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy na rok 2013 od občanského sdruţení
„Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše
RM schvaluje smlouvu o zajištění ekologické výchovy na rok 2013 od občanského sdruţení
„Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše“.
Schválení finančních prostředků z HV r. 2012 na zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce
na úseku ulic Mlékojedská – Ţernosecká
RM doporučuje FV schválit finanční prostředky z hospodářského výsledku z r.2012 na akci
zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce.
Z 2. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného 22.1.2013 od 16:00 hodin
„Odůvodnění veřejné zakázky - dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění“ pro akci „Provozovatel MHD v Litoměřicích“
RM souhlasí se zněním Odůvodnění veřejné zakázky „Provozovatel MHD v Litoměřicích“
dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a doporučuje ZM toto znění ke schválení.
Z 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14. 2. 2013 od 10:00 hodin
Dodatek č. 4 k dohodě o zabezpečení sociálních pohřbů
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k dohodě o spolupráci dle § 51 občanského zákoníku
o zabezpečení sociálních pohřbů ze dne 4.5.2005 s panem Romanem Gerstendörferem,
Chudoslavice, IČ: 16405617.
Poskytnutí finanční podpory na projekt „Podpora rozvoje procesů komunitního plánování
sociálních sluţeb v Litoměřicích
RM bere na vědomí poskytnutí dotace z ESF prostřednictvím OP LZZ na projekt „Podpora
rozvoje procesů komunitního plánování sociálních sluţeb v Litoměřicích“.
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Dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím
v oblasti kultury v Litoměřicích na rok 2013
RM schvaluje
a) předloţený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací na činnost na rok 2013 dle
přiloţené tabulky (viz příloha orig. zápisu ).
b) uzavření smluv o dotacích na činnost dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
RM doporučuje ZM schválit přidělení dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub
přátel chlapeckého sboru PÁNI KLUCI a OS Kinoklub ostro).
Ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5.3. 2013 od 10:00 hodin
a) Vydání OZV č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.6/2008, kterou se upravují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
b) Vydání OZV č. 5/2013 o zákazu poţívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích
c) Vydání OZV č. 6/2013, poţární řád
a) RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č.6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
b) RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č.5/2013 o zákazu poţívání
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.
c) RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č.6/2013, poţární řád.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace
RM doporučuje ZM schválit předloţený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací
na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen
RM doporučuje ZM schválit předloţený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací
na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen (příloha viz orig. zápisu).
Rezignace MUDr. Kejře na členství v DR 1. Geotermální Litoměřice
RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Kejře na člena Dozorčí rady 1.Geotermální
Litoměřice.
Z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.3. 2013 od 10:00 hodin
Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2013
RM schvaluje:
a) předloţený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací pro dětské spol.
organizace na částečné zabezpečení jejich činnosti
b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování dotací na činnost
pro dětské spol. organizace.
Granty v oblasti volného času dětí pro rok 2013
RM schvaluje
a) předloţený návrh komise výchovy a vzdělání na granty v oblasti volného času dětí
pro rok 2013.
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b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování grantů.
Dotace z programu podpory v oblasti ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ na rok 2013
RM schvaluje:
a) předloţený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na rozdělení dotací v rámci programu
podpory v oblasti školy a školská zařízení na rok 2013.
b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory školy
a školská zařízení.
Dotace z programu podpory v oblasti KULTURY na rok 2013
RM schvaluje:
a) předloţený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací v rámci programu podpory
v oblasti kultury na rok 2013.
b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory
v oblasti kultury.
Ţádost o pokračování v činnosti přípr. třídy na ZŠ Na Valech 53 a na ZŠ Havlíčkova 32
RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti přípravných tříd
na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova
32 od 1.9.2013 a ukládá odboru ŠKSaPP podání ţádosti na KÚ ÚK nejpozději v termínu
do 30.4.2013.
Příspěvek na provoz webového portálu „Kam v Litoměřicích“
RM schvaluje:
a) přidělení příspěvku ve výši 25.000,-Kč. o.s. Patria, historia, civitas, IČ: 22819207 na provoz
webového portálu „Kam v Litoměřicích“
b) uzavření smlouvy o vyuţívání internetových stránek „Kam v Litoměřicích“.
Rezignace na funkci ředitele ZUŠ Litoměřice a vyhlášení konkurz. řízení na obsazení ředitele
ZUŠ Litoměřice
RM bere na vědomí rezignaci pana Václava Neuţila na funkci ředitele Základní umělecké školy
Litoměřice ke dni 31.7.2013 v souvislosti s odchodem do starobního důchodu a současně
RM schvaluje podmínky vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky PO Základní umělecká škola Litoměřice a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho
přípravou a realizací.
Pronájem 2. a 3. NP městské ubytovny v Ţeleticích, čp. 2187/11 za účelem poskytování
ubytování a přístřeší. sdruţení NADĚJE o.s.
RM schvaluje pronájem 2. a 3. NP městské ubytovny v Ţeleticích, čp. 2187/11 v ul. Ţeletická,
za účelem poskytování ubytování a přístřeší občanskému sdruţení NADĚJE o.s., oblast
Litoměřice, Praţská 992/14, 412 01 Litoměřice zast. Bc. Alešem Slavíčkem (NADĚJE, o.s.,
K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5), na dobu určitou 1.4. 2013 do 31.12. 2014.
Kandidatura města Litoměřice do Rady Národní sítě zdravých měst ČR
RM schvaluje kandidaturu města Litoměřice do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
a nominuje do voleb, které proběhnou dne 24. 4. 2013 v Jihlavě na zasedání Valné hromady
Národní sítě Zdravých měst ČR, Mgr. Petra Hermanna.
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Z 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4. 4. 2013 od 10:00 hodin
Schválení nového nařízení RM č. 2/2013 o placeném stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy
RM po projednání vydává nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2013 o placeném stání silničních
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem
organizování dopravy, kterým se ruší a nahrazují veškerá předchozí platná a účinná nařízení
týkající se placeného stání.
Zřízení podélných parkovacích míst pro zákazníky České pošty s.p. v ul. Osvobození
v Litoměřicích a rozhodnutí o vypořádání podané petice proti tomuto záměru
RM schvaluje zřízení jednoho podélného parkovacího místa vyhrazeného pro zákazníky České
pošty s.p. situovaného v ul. Osvobození v Litoměřicích za jiţ vymezeným stáním pro invalidy
a to ve smyslu doporučení komise dopravy ze dne 27.2.2013 a pro tento účel souhlasí s udělením
výjimky z usnesení RM č. 22/8 ze dne 11.4.2006. Současně RM zamítá poţadavek občanů města
Litoměřice na neschválení předmětného záměru, který je deklarován v petici doručené dne
18. 3. 2013.
Ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16.4. 2013 od 10:00 hodin
Půjčka Občanskému sdruţení přátel dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování
projektu
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky ve výši 350tis Kč Občanskému sdruţení přátel
dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování projektu „Hudba a kultura v Českém
středohoří“, podpořeného SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR za podmínky zajištění
závazku ručitelem.

Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdruţení Klika 1
a) RM doporučuje ZM navýšení dotace pro Farní charitu Litoměřice o částku 100.000,-Kč.
RM doporučuje ZM navýšení dotace pro občanské sdruţení KLIKA 1 o částku 100.000,-Kč.
b) RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku s Farní charitou Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku s občanským sdruţením KLIKA 1
Změny ve vedení Městské nemocnice v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí rezignaci Ing. Radka Lončáka MBA, bytem Jarošova 12, Litoměřice,
na členství v dozorčí radě Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 15.4.2013.
b) RM jmenuje MUDr. Miroslava Jiránka, bytem Svatováclavská 1, Litoměřice, členem dozorčí
rady Městské nemocnice v Litoměřicích od 16.4.2013
c) RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Stanislavy Pánové, bytem U Cihelny 5, Brandýs
nad Labem na funkci člena správní rady a předsedkyně správní rady Městské nemocnice
v Litoměřicích ke dni 30.4.2013.
d) RM jmenuje ing. Radka Lončáka MBA, bytem Jarošova 12, Litoměřice členem správní rady
a předsedou správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích od 1.5.2013.
e) RM uděluje odměnu MUDr. Stanislavě Pánové ve výši trojnásobku měsíčního platu.
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Z 8. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25.4. 2013 od 15:40 hodin
Schválení smlouvy č.11089564 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí na vybudování sběrného dvoru odpadů
v Litoměřicích.
RM schvaluje uzavření smlouvy č.11089564 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí na vybudování sběrného dvoru
odpadů v Litoměřicích a současně schvaluje přijetí dotace dle této smlouvy.
Z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2. 5. 2013 od 10:00 hodin
Stanovisko ke zřízení soukromé mateřské školy při Diecézní charitě, Dómské nám. 10
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice ke zřízení soukromé mateřské školy
při Diecézní charitě, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939.
Z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16. 5. 2013 od 10:00 hodin
Dotace z Programu prevence kriminality
RM schvaluje minimální povinnou spoluúčast města k investiční dotaci Rozšíření městského
kamerového systému a neinvestiční dotaci Pohovorová a monitorovací místnost.
Změna organizační struktury Města Litoměřice
RM schvaluje změny organizační struktury Města Litoměřice spočívající ve:
a) zrušení dvou neobsazených tabulkových míst „územně a stavebně správní referent“ na Úseku
stavebně správního řízení Stavebního úřadu MěÚ Litoměřice ke dni 1.6.2013.
b) vytvoření tabulkového místa „referent veřejných zakázek a majetkové správy“ u Odboru
správního MěÚ Litoměřice ke dni 1.7.2013.
c) vytvoření tabulkového místa „referent kultury“ ve výši 0,5 pracovního úvazku a změnu
tabulkového místa „referent samosprávy ve školství / referent kultury“ na „referent samosprávy
ve školství“ u Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice ke dni
1.8.2013.
Schválení pouţití názvu „Zahrada Čech“
a) RM schvaluje Městu Lovosice pouţití názvu „Zahrada Čech“ pro účely nového pojmenování
„MAS Zahrada Čech“.
b) RM schvaluje sídlo „MAS Zahrada Čech“ na adrese Tyršovo nám. 68, Litoměřice.
Z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28. 5. 2013 od 10:00 hodin
Navýšení kapacity ţáků ve školní druţině na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje navýšení kapacity ţáků ve školní druţině ze 100 na 127 ţáků na Základní škole
Litoměřice, Na Valech 53, IČ 46773428 s účinností od 1.9.2013.
Jmenování ředitele/ředitelky PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace,
IČ 46773410.
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RM jmenuje do funkce ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace,
IČ 46773410 Mgr. Dominiku Valeškovou, bytem Litoměřice s účinností od 1.8.2013.
Přijímání stavebního odpadu na sběrný dvůr Třeboutice pro občany města Litoměřic
RM souhlasí s bezplatným přijímáním stavebních odpadů povolených provozním řádem
sběrného dvora Třeboutice pro občany města Litoměřice.
Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a sníţení kapacity
týdenního stacionáře
a) RM doporučuje ZM schválit navýšení kapacity v Domově na Dómském pahorku o 10 lůţek.
b) RM doporučuje ZM schválit sníţení kapacity týdenního stacionáře na 4 lůţka.
Z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13.6. 2013 od 10:00 hodin
Vyhlášení veřejné sbírky za účelem odstraňování povodňových škod
RM schvaluje vyhlášení veřejné sbírky za účelem odstraňování povodňových škod – povodně
2013 shromaţďováním dobrovolných peněţních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním
bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky a sloţením hotovosti do pokladny města
Litoměřice. Sbírka se vyhlašuje na dobu určitou do 31.10.2013.Veřejnou sbírku koná město
Litoměřice.
z 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27. 6. 2013 od 10:00 hodin
Poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdruţení Puellae cantantes na projekt – vánoční
cyklus Benjamina Brittena „A Ceremony of Carols“
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,-Kč Občanskému sdruţení Puellae cantantes,
B.Němcové 2, Litoměřice, IČ: 26518848 na projekt - vánoční cyklus Benjamina Brittena
„A Ceremony of Carols“ (ţádost viz příloha orig. zápisu).
Poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdruţení MUSICA AT EDUCATION na projekt
„Svátky hudby v Litoměřicích“
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč Občanskému sdruţení
MUSICA AT EDUCATION, Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice, IČ: 01709968 na projekt 1. ročník „Svátky hudby v Litoměřicích“.
Z 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.7. 2013 od 10:00 hodin
Uzavření „Smlouvy o realizaci veřejné zakázky „Park Miřejovická stráň“
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o realizaci veřejné zakázky“ - Parku Miřejovická stráň
a následné 5-tileté rozvojové péče o tento park s vítězným uchazečem - firmou Gabriel s.r.o.,
České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, vedoucím účastníkem „Sdruţení park Miřejovická stráň“.
Revokace usnesení č. 293/10/2013 ze dne 16.5.2013 v části písm.c).
RM revokuje své usnesení č. 293/10/2013 ze dne 16.5.2013 ve znění písm. c), kterým bylo
vytvořeno tabulkové místo „referent kultury“ ve výši 0,5 pracovního úvazku a změněno
tabulkové místo „referent samosprávy ve školství / referent kultury“ na „referent samosprávy
ve školství“ u Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice ke dni
1.8.2013.
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Z15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.7. 2013 od 10:00 hodin
Připojení města ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2013
Schválení bezplatného provozu veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně „Evropský
týden mobility“ dne 16. 9. 2013
a) RM bere na vědomí připojení města ke kampani „Evropský týden mobility“ a Chartu ETM
2013 tím, ţe bude organizovat akce zaměřené na téma „Čistý vzduch – je to na nás!“.
b) RM schvaluje bezplatný provoz na lince B a D veřejné linkové dopravy dne 16. 9. 2013
Z 16. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1.8.2013 od 15:40 hod
Schválení podání projektové ţádosti o dotaci do Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
RM schvaluje podání projektové ţádosti o dotaci do Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Rozdělení finančních prostředků na odstranění povodňových škod
a) RM schvaluje poskytnutí peněţitých darů fyzickým a právnickým osobám z veřejné sbírky za
účelem odstranění škod na jejich majetku vzniklých v důsledku povodní.
b) RM schvaluje poskytnutí peněţitých darů fyzickým osobám z dotace poskytnuté Ústeckým
krajem za účelem odstranění škod na jejich majetku vzniklých v důsledku povodní.
Ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.8. 2013 od 10:00 hodin
Schválení záboru veřejného prostranství – MKZ Litoměřice
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště U Hvězdárny
v Litoměřicích pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem umístění pouťových atrakcí
v rámci Vinobraní 2013 od 19.9. do 22.9.2013.
Doplnění „Pravidel pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech po ukončení jejich
regulace“ (čl. III. Stanovení výše nájmu pro rok 2013) o odst. 6 určující výši nájmu
v podporovaných pečovatelských bytech (ul. Kosmonautů čp. 2261 v Litoměřicích)
RM schvaluje doplnění „Pravidel pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech
po ukončení jejich regulace“ v čl. III. Stanovení výše nájmu pro rok 2013 o odst. 6 v tomto znění:
„Výše nájemného v objektu Podporovaného pečovatelského bydlení v ul. Kosmonautů čp. 2261
v Litoměřicích je pro r. 2013 stanovena na 57,20 Kč/m2 (dle Ministerstva pro místní rozvoj).
V následujících letech můţe být nájemné v podporovaných bytech tímto ministerstvem a také
i Městem Litoměřice upraveno v závislosti na růstu cenové hladiny (inflace).“
Z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5. 9. 2013 od 10:00 hodin
Rozšíření organizační struktury Města Litoměřice
RM schvaluje změny organizační struktury Města Litoměřice spočívající ve:
a) vytvoření tabulkového místa „právní referent – vymáhání pohledávek, exekuce“ u Úseku
právního, Kanceláře starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013;
b) vytvoření tabulkového místa „pomocný administrativní pracovník“ u Odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013;
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c) vytvoření tabulkového místa „administrativní pracovník – poplatky“ u Odboru ekonomického
MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013;
d) vytvoření tabulkového místa „administrativní a spisová pracovnice – podatelna“ u Odboru
správního MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013.
Z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 9. 2013 od 10:00 hodin
Schválení nového oboru, kapacity a místa poskytovaného vzdělávání v ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje Základní umělecké škole Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice,
IČ: 46773410, zaloţení tanečního oboru studia s kapacitou 30 ţáků a s místem poskytování
vzdělávání v malém a velkém sále příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Litoměřice,
Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČ: 44557141, a to od 1.9.2014.
Poskytnutí dotací na projekty realizované v rámci komunitního plánování sociálních sluţeb
a) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních sluţeb
na tyto projekty:
1/ Udrţení kvality výměnného programu Kontaktního centra Litoměřice (Harm reduction
materiál)
2/ Aktualizace mapy bezbariérovosti a její tisk / Klub Plamínek
3/ Zkvalitnění poskytování sociálních sluţeb v Domově na Dómském pahorku / Farní charita
Litoměřice
4/ Testování na pohlavně přenosné nemoci v Kontaktním centru Litoměřice / ČČK Litoměřice
b) RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi:
1/ Český červený kříţ, oblastní spolek ČČK Litoměřice
2/ Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR Klub Plamínek
3/ Farní charita Litoměřice
4/ Český červený kříţ, oblastní spolek ČČK Litoměřice
Ţádost ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 o povolení výjimky z nejniţšího počtu ţáků v přípravné
třídě.
RM schvaluje výjimku z nejniţšího počtu ţáků v přípravné třídě Základní školy Litoměřice,
Havlíčkova 32, IČ: 46773363 ze 7 dětí na 6 dětí. Základní škola nepoţaduje po zřizovateli
zvýšení výdajů na vzdělávací činnost školy.
Z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. 10. 2013 od 10:00 hodin
Podání ţádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 včetně schválení
spoluúčasti města na této dotaci
RM doporučuje ZM podání ţádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014
včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 176.336,-Kč.
Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Litoměřice a Svazem měst a obcí
ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Litoměřice a Svazem měst
a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
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Z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. 10. 2013 od 10:00 hodin
Ţádost Kinoklubu Ostrov, o.s. o poskytnutí finančního příspěvku na nákup projektoru pro Letní
kino Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč
Kinoklubu Ostrov, o.s., Svatováclavská 20/1717, 412 01 Litoměřice, IČ: 68954310 na nákup
projektoru pro Letní kino.
Uzavření veřejnopr. smluv s obcemi k projednávání přestupků do konce roku 2015
RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv Města Litoměřice na úseku projednávání
přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná,
Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy,
Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Trnovany, Třebušín, Velké Ţernoseky,
Vrutice, Ţalhostice a Ţitenice za částku 1.500,- Kč za jeden řešený případ a to na dobu určitou
do 31.12.2015.
Z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 11. 2013 od 10:00 hodin
Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku od MMR ČR pro občany postiţenými povodněmi
a) RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanům postiţených povodní v červnu 2013
na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Městem Litoměřice
a občany postiţených povodní v červnu 2013.
Ţádost o finanční dotaci Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.500,- Kč pro Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice,
IČ: 01286102, Krátká 985/22, Lovosice na pokrytí zvýšených nákladů na činnost sportovního
oddílu v roce 201. Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
Ţádost o finanční dotaci Sport Judo Litoměřice o.s
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč pro Sport Judo Litoměřice o.s.,
IČ: 62768514, Ladova 413/5, Litoměřice na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na Mistrovství
Evropy juniorů v Sarajevu (ţádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu
odboru ŠKSaPP.
Uzavření dvou smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ústeckého kraje
RM schvaluje uzavření dvou smluv (13/SML1976 a 13/SML2083) o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace od Ústeckého kraje poskytnuté podle zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně.
Z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 11. 2013 od 10:00 hodin
Schválení uzavření smlouvy se Svazkem obcí Euroregion Labe k poskytnutí dotace z Cíle 3
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt „Šance a rizika geotermální energie
v Euroregionu Elbe-Labe
RM schvaluje uzavření smlouvy se Svazkem obcí Euroregion Labe k poskytnutí dotace z Cíle 3
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi
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Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt „Šance a rizika geotermální energie
v Euroregionu Elbe-Labe (smlouva přílohou orig. zápisu)
Ţádost o finanční příspěvek - oddíl šermu, TJ Slavoj Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 16.500,- Kč pro TJ Slavoj Litoměřice,
IČ: 14866170, Písečný ostrov 1, Litoměřice na pořízení elektrického šermířského aparátu (ţádost
viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
Uvolnění finanční částky z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
RM schvaluje poskytnutí finanční částky 10.000,- Kč na vzdělávání seniorů – Univerzita třetího
věku, Vyšší odborné škole EKONOM, o.p.s., Palackého 730/1, Litoměřice.
Změna organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Litoměřice spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa referent státní správy
a samosprávy OSPOD dnem 01.01.2014.
Finanční pomoc Filipínám
RM schvaluje poskytnutí finanční pomoci Filipínám, postiţeným tajfunem Haiyan, ve výši
20.000,- Kč. Částka bude uhrazena z rozpočtu správního odboru, z poloţky na mezinárodní
vztahy a bude zaslána na konto sbírky SOS Filipíny 37893789/0300, kterou vyhlásila charitativní
organizace Člověk v tísni.
Z 24. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 11. 2013
Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Obnova a
regenerace Dómského náměstí v Litoměřicích - etapa A“ mezi městem Litoměřice a Biskupstvím
litoměřickým.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu „Obnova a regenerace Dómského náměstí v Litoměřicích – etapa A“ mezi Městem
Litoměřice a Biskupstvím litoměřickým, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, IČ: 00445126.
Z 25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3. 12. 2013 od 10:00 hodin
Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdruţení „Elgar, společenství
chrámových hudebníků a skladatelů“ na projekt Česká mše vánoční
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdruţení „Elgar, společenství
chrámových hudebníků a skladatelů“, Pšov, Močidlec 38, 364 52 Ţlutice, IČ: 22824961
na projekt Česká mše vánoční.
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému
Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání ţádostí o grant na rok 2014
a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému
Zdravého města Litoměřice.
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání ţádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2014.
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Ţádost Sportovního klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice o podporu – mistrovství ČR
RM schvaluje Sportovnímu klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice, Šafaříkova 1203/7, 412
01 Litoměřice, IČ: 46772782 prominutí nájemného v Kalich Aréně v Litoměřicích za účelem
uspořádání Mistrovství České republiky ţactva ve skocích na trampolíně, dne 30. listopadu 2013.
Z 26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. 12. 2013 od 10:00 hodin
Schválení podpisu Prohlášení o partnerství za účelem realizace projektu „Areál vodních sportů
Roudnice nad Labem - Vědomice“ mezi Městem Litoměřice a společností RenoEnergie, a. s
RM schvaluje podpis Prohlášení o partnerství k projektu Areál vodních sportů Roudnice n. L.
– Vědomice mezi Městem Litoměřice a společností RenoEnergie, a. s., se sídlem Na Lysině
1181/6, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27128164 (Prohlášení o partnerství viz příloha orig. zápisu).
Schválení uzavření Dohody o partnerství za účelem realizace Projektu „Rekonstrukce Centra
denních sluţeb pro lidi se zdravotním postiţením“ mezi Městem Litoměřice a Diakonií ČCE
RM schvaluje uzavření Dohody o partnerství za účelem realizace Projektu „Rekonstrukce Centra
denních sluţeb pro lidi se zdravotním postiţením“ mezi Městem Litoměřice a Diakonií ČCE –
Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice,
IČ: 46768041.
Ţádost Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER o.s o poskytnutí finančního
příspěvku na akci “Zimní výprava za netopýry“
RM schvaluje Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER o.s. Horská 175, 542 26
Horní Maršov, IČ: 60153016 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na akci „Zimní
výprava za netopýry“, která se uskuteční v prosinci 2013.
Schválení smlouvy o spolupráci v oblasti dopravy, skladování a úpravy vybraných sloţek
komunálního odpadu a zajištění místa zpětného odběru elektrozařízení s firmou KOVOŠROT
GROUP CZ a.s.
RM schvaluje smlouvu o spolupráci v oblasti dopravy, skladování a úpravy vybraných sloţek
komunálního odpadu a zajištění místa zpětného odběru elektrozařízení s firmou KOVOŠROT
GROUP CZ a.s.
Ţádost o dotaci z Fondu česko-německé budoucnosti - Litoměřická letní filharmonie 2014
RM schvaluje podání ţádosti o dotaci do Fondu česko-německé budoucnosti na rok 2014
za účelem uspořádání Litoměřické letní filharmonie v červnu 2014.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LITOMĚŘIC
Z 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.1.2013 od 16:00 hodin
Změna v kompetencích starosty a místostarosty
ZM schvaluje změnu v rozdělení kompetencí. S účinností od 1.2.2013 přechází činnost Odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče do působnosti starosty Mgr. Ladislava Chlupáče.
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Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti
ZM schvaluje:
a)
poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice ve výši 76.000,- Kč na nákup
potápěčské výstroje pro děti.
b)
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace na podporu činnosti sport. oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her
ZM schvaluje:
a) předloţený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů z odvodů
z loterií a jiných podobných her.
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy.
Z 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3.2013 od 16:00 hodin
Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč pro Destinační agenturu České středohoří,
o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice
b) ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České
středohoří, o.p.s.
Schválení dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého sboru Páni
kluci a OS Kinoklub ostrov
ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel
chlapeckého sboru Páni kluci a OS Kinoklub ostrov.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace
ZM schvaluje
a) předloţený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá
dotace
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen
ZM schvaluje
a) předloţený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu
členských základen.
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy.
Poskytnutí dotace na projekt Pomoc a podpora zdravotně postiţeným a pečujícím osobám
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace na projekt „Pomoc a podpora zdravotně postiţeným
a pečujícím osobám“.
b) ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s Centrem pro zdravotně postiţené děti a mládeţ SRDÍČKO.
Vydání Obecně závazných vyhlášek
a) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č.6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů.
b) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o zákazu poţívání alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích.
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c) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013, poţární řád.
Rezignace na členství v dozorčí radě 1. Geotermální Litoměřice a.s.
ZM bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Kejře na členství v dozorčí radě 1. Geotermální
Litoměřice a.s ke dni 4.3.2013
Z 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 25.4.2013 od 16:00 hodin
Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdruţení Klika 1
a) ZM schvaluje navýšení dotace pro Farní charitu Litoměřice o částku 100.000,-Kč.
ZM schvaluje navýšení dotace pro občanské sdruţení KLIKA 1 o částku 100.000,-Kč.
b) ZM schvaluje uzavření dodatku s Farní charitou Litoměřice.
ZM schvaluje uzavření dodatku s občanským sdruţením KLIKA1.
Půjčka Občanskému sdruţení přátel dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování
projektu
ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce ve výši 350tis Kč Občanskému sdruţení přátel
dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování projektu „Hudba a kultura v Českém
středohoří“, podpořeného SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR a zajištění tohoto závazku
zřízením zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví ručitele paní M.V., bytem Litoměřice.
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů
ZM schvaluje:
a) předloţený návrh komise sportu při RM na navýšení dotace na podporu činnosti sportovních
oddílů.
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy.
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR na rok 2013
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR ve výši 685
tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 461 tis.Kč podle předloţeného návrhu.
Ze 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6. 6. 2013 od 16:00 hodin
Schválení příspěvku z rezervy MK ČR z Programu regenerace MPR na rok 2013
ZM schvaluje finanční příspěvek z programu Regenerace MPR na akci „Obnova střechy
kapucínského kláštera č.p. 206/3 Litoměřice“ ve výši 73 tis. Kč podle předloţeného návrhu.
Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a sníţení kapacity
týdenního stacionáře
a) ZM schvaluje navýšení kapacity v Domově na Dómském pahorku o 10 lůţek.
b) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke koncesní smlouvě na provozování domova
pro seniory v Litoměřicích.
c) ZM schvaluje sníţení kapacity týdenního stacionáře na 4 lůţka.
Schválení poskytnutí daru Hospici sv. Štěpána
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Hospici sv. Štěpána, o. s., IČ 65081374, se sídlem
Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ve výši 40 tis. Kč.
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Z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1. 8. 2013 od 16:00 hodin
Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč pro Destinační agenturu České středohoří,
o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice
b) ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České
středohoří, o.p.s.
Ze 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 19.9. 2013 od 16:00 hodin
Prodej plynárenského zařízení-uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a RWE GasNet, s.r.o.
ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem na akci „Litoměřice, Miřejovická stráň – STL plynovod, vč. přípojek".
Ze 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.10.2013 od 16:00 hodin
Projednání podnětu občanů dle § 16 odst.2 písm.f) zákona o obcích k vydání obecně závazné
vyhlášky zakazující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
ZM projednalo návrh občanů na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na základě zákonného zmocnění vyplývajícího
z ustanovení § 50 odst.4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a §84 odst.2 písm.h) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy zákaz by se měl týkat provozování
sázkových her podle § 2 písm.e),g),i),l),m),n) a provozování loterií a jiných podobných her podle
§ 2 písm.j) a § 50 odst.3 zákona č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, na celém území města Litoměřice a pověřuje ekonomický odbor městského
úřadu přesným zmapováním výskytu provozoven sázkových her, loterií a jiných podobných her
na území města Litoměřic a konkrétních částek plynoucích z jejich provozu do rozpočtu města
a za spolupráce s právním úsekem Kanceláře starosty a tajemníka předloţením návrhu opatření,
vedoucích k jejich regulaci.
Schválení účel. fin. příspěvku Kinoklubu Ostrov, o.s. na nákup projektoru pro Letní kino
ZM schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 100.000,-Kč Kinoklubu
Ostrov, o.s., Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČ: 68954310 na nákup projektoru
pro Letní kino.
Z 8. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 26.11.2013
Schválení předloţení ţádostí o dotaci na projekty „Modernizace stravovacího provozu Městské
nemocnice v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice
v Litoměřicích“
a) ZM schvaluje podání ţádosti Městskou nemocnicí v Litoměřicích o dotaci z ROP v rámci
44. výzvy na projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“.
Celkové náklady projektu činí cca 35 mil. Kč.
b) ZM schvaluje podání ţádosti Městskou nemocnicí v Litoměřicích o dotaci z ROP v rámci
44. výzvy na projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice
v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí cca 60 mil. Kč.
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Schválení podání ţádosti o dotaci na projekt "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového
nádraţí I. etapa“
a) ZM schvaluje podání ţádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad,
oblasti podpory 1.2 – Revitalizace a regenerace malých a středních měst, na projekt „Litoměřice modernizace a dostavba autobusového nádraţí I. etapa“ o celkových nákladech projektu
60,143.740,- Kč vč. DPH.
b) ZM schvaluje zajištění předfinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba
autobusového nádraţí I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 60,143.740,- Kč vč. DPH,
tj. 100 % celkových nákladů projektu.
c) ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba
autobusového nádraţí I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 8,991.795,- Kč vč. DPH, tj. 15
% z celkových způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilých výdajů ve výši 198.440,- Kč vč.
DPH.
Finanční pomoc Filipínám
ZM schvaluje poskytnutí finanční pomoci Filipínám, postiţeným v listopadu r.2013 tajfunem
Haiyan, ve výši 50 tis. Kč. Částka bude uhrazena z rozpočtové rezervy města a bude zaslána
na konto sbírky SOS Filipíny 37893789/0300, kterou vyhlásila charitativní organizace Člověk
v tísni.
9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12. 2013 od 16:00 hodin
Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2014
ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014.
Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť
ZM schvaluje podepsání Memoranda o spolupráci při budování veřejných přístavišť pro osobní
a rekreační lodní dopravu na řece Labe s Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha 3.

Události chronologicky:
LEDEN
Společnost Zahrada Čech s.r.o.
Od 1.ledna letošního roku provozuje areál výstaviště Společnost Zahrada Čech s.r.o., která byla
zaloţena za účelem provozování výstavnictví a dalších příbuzných aktivit. Je vlastněna z 50 %
městem Litoměřice a z 50 % firmou EXPO CZ s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na období
20 let od 1.ledna roku 2013.
Cílem společnosti je navázat na tradiční akce, které jsou v prostoru litoměřického výstaviště
pořádány a postupně rozšiřovány jiţ od roku 1969. Jiţ tradičně se chceme orientovat na
pěstitelskou a zahradnickou oblast. Vedle těchto aktivit nabízí výstavní areál moţnost vyuţití
vnitřních i venkovních výstavních ploch i pro jiné činnosti, jako jsou akce kulturní, prezentační,
společenské, komerční a sportovní.
Neutěšený technický stav výstaviště
O neutěšeném technickém stavu výstaviště informoval místostarosta Václav Červín radní města
na 1. jednání Rady města Litoměřic, dne15.1.2013. Od počátku roku probíhala inventura majetku
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a jeho předání novému uţivateli, kterým je společnost Zahrada Čech, z 50% vlastněná městem
a 50% firmou EXPO. Problémy jsou dvojího tipu. Jednak je nutné odstranit ekologickou zátěţ,
jako jsou hromady starého a nefunkčního mobiliáře, vyřazené spotřebiče, zářivky nebo
pneumatiky apod, proběhne na náklady předchozího nájemce, aniţ by zatíţilo rozpočet města.
Druhý problém, s kterým se město jako vlastník areálu musí vypořádat, je jeho nevyhovující
technický stav, který se plně projevil poté, co předchozí nájemce areál opustil.
Prezidentské volby 2013
"Slibuji věrnost České republice.
Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony.
Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí."
Kdo pronese tento prezidentský slib, rozhodly prezidentské volby.
1. kolo volby prezidenta republiky se konalo ve dnech 11. a 12. ledna 2013, s tímto výsledkem Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
Jan Fischer
Jiří Dienstbier
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Jana Bobošíková

Počet hlasů
1 245 848
1 204 195
841 437
829 297
351 916
255 045
166 211
126 846
123 171

Počet hlasů v %
24,21
23,40
16,35
16,12
6,84
4,95
3,23
2,46
2,39

Ţádný z kandidátů nezískal 1. kole počet hlasů potřebný ke zvolení a muselo se proto rozhodovat
ve druhém kole, které proběhlo 25. a 26. ledna 2013.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů ve 2. kole:
Miloš Zeman získal 54,80 % - 2 717 405 hlasů a byl tak zvolen prezidentem, zatímco Karel
Schwarzenberg získal pouze 45,19 % - 2 241 171 hlasů.
Volební účast byla 59,11 %.

ÚNOR
Litoměřice stříbro obhájily
Také letos získalo město Litoměřice stříbrný stupeň Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu
ve veřejné správě za realizaci mezinárodního programu místní Agenda 21 jako jedné
z efektivních metod zvyšující kvalitu veřejné správy. Ocenění převzal v úterý 19. února v rámci
slavnostního večera 9. Národní konference kvality ve veřejné správě v Brně Antonín Tym,
vedoucí Oddělení projektů a strategií Městského úřadu Litoměřice.
V únoru ocenil starosta studenty Univerzity třetího věku
Za zvuků studentské hymny a hymny České republiky ukončili třetí semestr studenti Univerzity
třetího věku provozované Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Střední odbornou školou

26

EKONOM v Litoměřicích. Pamětní listy připomínající slavnostní okamţik převzala před
několika dny v obřadní síni městského úřadu z rukou Ladislava Chlupáče, starosty Litoměřic,
a Miroslava Pokorného, ředitele školy, zhruba dvacítka seniorů, mezi nimiţ nechyběli jak senioři,
kteří důchodového věku dosáhli teprve nedávno, tak i téměř devadesátiletí lidé.
Zpravidla tři roky trvající výuka na univerzitě třetího věku probíhá v zimním a letním semestru.
Určena je lidem starším padesáti let bez ohledu na dosaţené předchozí vzdělání. Rozdělena
je do šesti přednášek, jeţ se konají jednou za čtrnáct dní. Kaţdá přednáška je zakončena testem,
semestr pak závěrečným testem, který studenti vyplní na počítači v klidu domova. Nejde
o studium akademické, ale celoţivotní, přičemţ přijímací řízení neprobíhá. Studium je zdarma.
Účastníci hradí pouze administrativní poplatek, který nepřesahuje 300 korun za semestr. Výuka
je přitom uzpůsobena potřebám starších lidí. Jednotlivé přednášky jsou nahrány jako dokument
a koncipovány s velkým důrazem na názornost a zajímavost. Jsou pro lepší zapamatovatelnost
prokládány opakovacími otázkami a závěrečným shrnutím. Student má moţnost si přednášku
doma znovu pustit a po částech ji studovat.
Litoměřice nechyběly na 22. ročníku největšího veletrhu cestovního ruchu ve střední
Evropě Holiday World
Turisticky atraktivní objekty Litoměřic a okolí, včetně zajímavých akcí, prezentovali od pátku
8. února do neděle 10. února na holešovickém výstavišti v Praze pracovníci Centra cestovního
ruchu Litoměřice (dále jen CCR). Účast na prestiţním veletrhu cestovního ruchu Holiday World
je kaţdoročně jednou z nejvýznamnějších příleţitostí, jak ve výraznější míře propagovat město
a přilehlý region.

BŘEZEN
Tibetská vlajka vlaje na litoměřické radnici
Na radnici od dnešního dne (8. 3. 2013) z okna starosty města Ladislava Chlupáče vlaje tibetská
vlajka. V neděli 10. března totiţ uplyne 54 let od krvavého potlačení povstání tibetského lidu
proti okupaci jejich země čínskou komunistickou armádou. Město Litoměřice si připomíná
toto výročí jiţ řadu let. Vyvěšením vlajky vyjadřuje nesouhlas s okupací, které jsou Tibeťané
dodnes vystaveni. Připojuje se tak k mezinárodním výzvám ţádajícím respektování lidských práv
v Tibetu.
Udělena cena Aloise Klára
Cenu Aloise Klára osobnosti, která se významně zaslouţila o rozvoj sociální oblasti ve městě
Litoměřice, získala začátkem března dlouholetá ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růţena
Kavková. K předání ocenění tentokráte došlo ve Fuldě, které je partnerským městem Litoměřic.
Organizace slavnostního aktu se ujala Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzhledem
k podpoře Česko - německého fondu budoucnosti získal ocenění nejen zástupce navrţený
městem Litoměřice, ale i partnerským městem Fulda. Keramického anděla, pocházejícího
z chráněné díly Diakonie ČCE v Litoměřicích, tak kromě Růţeny Kavkové převzala i Irene
Kersting, nevidomá dobrovolnice, která se ve Fuldě a okolí věnuje jiţ 40 let práci s nevidomými
a jinak handicapovanými lidmi.
Na závěr česko - německého setkání, jehoţ součástí byla také výstava věnovaná Aloisi Klárovi,
poděkovala Růţena Kavková za udělení ceny v německém jazyce. Pozadu nezůstala ani druhá
oceněná Irene Kersting, vedoucí spolku zrakově postiţených v německé Fuldě, která je původem
z českého Bedřichova, odkud musela jako dítě spolu s ostatními občany německého původu
po válce odejít. Poté, co převzala cenu, zazpívala českou hymnu.
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Evropská rada pro geotermální energii zasedala v Litoměřicích
Mezinárodní workshop na téma vyuţívání geotermální energie z mělkých a hlubinných zdrojů
se 25. března uskutečnil v konferenčním sále Hradu Litoměřice. Zúčastnili se ho odborníci
z několika zemí. Nechyběli mezi nimi ani zástupci vědeckovýzkumných institucí a firem,
zástupci bankovního sektoru a v neposlední řadě pak představitelé Evropské rady pro geotermální
energii.
Skutečnost, ţe jako místo jednání rady byly zvoleny právě Litoměřice, má pro město velký
význam z hlediska budoucí realizace chystaného projektu stavby geotermální teplárny. Jednou
z diskutovaných otázek totiţ byly i modely financování pilotních projektů, jakým je v České
republice ten náš, a způsoby jejich pojištění, coţ je s ohledem na rizikovost velmi problematické.
Odborníci diskutovali i o moţnostech odstranění legislativních překáţek, které v jednotlivých
zemích brání realizaci obdobných finančně i technologicky náročných akcí.
Geotermální projekt se v Litoměřicích nachází ve své poslední fázi. Zbývají zajistit finance.
Naděje představitelů radnice se přitom upírají k evropským dotačním titulům, jeţ budou vypsány
na nové programovací období. Litoměřice přitom jiţ v období let 2007 – 2013 prokázaly,
ţe evropské dotace čerpat umí.
Litoměřice získaly bronz za mapu bezbariérových tras
Bronzovou příčku v kategorii Nejlepší elektronické sluţby získalo město Litoměřice. Ocenění
dnes (26.3.2013) na Krajském úřadě Ústeckého kraje převzali tajemník městského úřadu Karel
Chovanec a informatik úřadu Jan Černý. Konkrétně se týkalo mapy bezbariérových tras.
Ta je pro handicapované spoluobčany i turisty vítaným pomocníkem.
Cenu město získalo v rámci 10. ročníku krajského kola soutěţe Zlatý erb o nejlepší webové
stránky měst a obcí.
Nový hrací koutek na radnici
V části městského úřadu, kde sídlí odbor sociálních věcí a zdravotnictví, byl před několika dny
uveden do provozu dětský koutek se stolečkem, ţidličkami a řadou hraček pro nejmenší,
který má zpříjemnit chvíle čekání dětem, jejichţ rodiče jsou nuceni vyřídit si úřední záleţitosti
v jejich přítomnosti
Zástupce sedmi církevních sborů přijal starosta
Dne 18.3.2013 se setkal v salonku hradu starosta Ladislav Chlupáč se zástupci církví působících
na území města Litoměřice. Cílem setkání bylo informovat představitele města o dění
v jednotlivých církevních sborech a dohodnout se na způsobu další spolupráce. Naopak starosta
Chlupáč zase přítomné informoval o aktuálním dění ve městě a jeho potřebách. Jednotlivé sbory
však v Litoměřicích neposkytují jen sluţby sociálního charakteru. Spektrum jejich činností
je daleko rozmanitější. Představitelé církví proto přivítali moţnost krátce představit svou činnost
prostřednictvím dubnového vydání Radničního zpravodaje.
Matematik z Litoměřic
22.3.2013 - Student litoměřického gymnázia Štěpán Šimsa se stal vítězem 62. ročníku Matematické
olympiády, která právě probíhá v Jihlavě. V kategorii A zvítězil ve středu. Teď se horký favorit soustředí
při další kategorii – programování. Vítězství Štěpána mnohé příliš nepřekvapilo. O jeho kvalitách
a matematických dovednostech jiţ porotci vědí. V minulých ročnících olympiády se totiţ dostal
mezi osmičku nejlepších.
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DUBEN
Labská paroplavební skončila
Provoz Labské paroplavební společnosti po pěti letech končí. Hlavním důvodem zrušení obecně
prospěšné společnosti byla úspora financí vynakládaných na provoz běţné agendy, jeţ souvisela
s jejím chodem. Na ukončení činnosti se k 30. červnu shodli členové správní rady. Provoz výletní
lodi Porta Bohemica na Labi však pokračuje. I nadále bude zajišťovat pro turisty okruţní plavby
z Litoměřic do Lovosic, Velkých Ţernosek, kolem píšťanského jezera a zpět.
Porta Bohemica letos prvně vypluje 4. května. Na její provoz budou přispívat města a obce,
jeţ chtějí, aby u nich zastavovala a nabírala turisty. Města a obce proti proudu řeky Labe,
jako Roudnice nad Labem nebo Štětí, si loď budou objednávat pouze pro příleţitostné akce, mezi
něţ například patří roudnické vinobraní.
Radek Lončák jmenován ředitelem nemocnice
17.04.2013 - Litoměřickou nemocnici povede radní města Ing. Radek Lončák. Do funkce
ho s účinností od 1. května jmenovali radní města. Učinili tak po předloţení rezignačního dopisu
dosavadní ředitelkou MUDr. Stanislavou Pánovou. Radní Lončák v té souvislosti rezignoval
na místo předsedy dozorčí rady nemocnice.
Za důvod rezignace označila doktorka Pánová zdravotní problémy, jeţ jsou výsledek neúměrného
tlaku, který byl na její osobu dlouhodobě vyvíjen. Do funkce nastoupila před jedenácti měsíci.
Zdravotnické zařízení přebírala v době, kdy mělo dlouhodobě kladný ekonomický výsledek.
Nejen litoměřické nemocnici, ale i ostatním zdravotnickým zařízením v republice však zasadila
ránu nová úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která v případě litoměřické nemocnice
znamená propad ve výši dvou milionů korun měsíčně. Objevil se i vyhrocený spor mezi
privátními zdravotnickými subjekty o provozování hemodialyzačního střediska.
Pocta Aloisi Klarovi
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč zavzpomínal včera (16.4.2013) v Kříţové chodbě praţského
Karolina na čestného občana města Aloise Klara. Učinil tak ve svém projevu, který přednesl při
slavnostním zahájení výstavy, jeţ u příleţitosti 250. výročí narození zakladatele péče o nevidomé
v Čechách připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Společností
pro obnovu památek Úštěcka, Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara a Technickým
muzeem v Brně.
Výstava představuje zakladatele prvního ústavu pro nevidomé v Praze jako mimořádnou
osobnost počátku 19. století. Připomíná téţ jeho následovníky, kteří v udrţování tradice péče
o nevidomé v Čechách pokračovali. Alois Klar, rodák ze severočeského Úštěka, čestný občan
královského hlavního města Prahy a královského města Litoměřic, profesor a děkan filozofické
fakulty praţské univerzity, zásadním způsobem změnil přístup k nevidomým na našem území.
Petr Hermann zůstává předsedou Národní sítě Zdravých měst
Litoměřický zastupitel Petr Hermann, jemuţ končil dvouletý mandát, nadále zůstává předsedou
Národní sítě Zdravých měst ČR. Rozhodla o tom 24. dubna v Jihlavě Valná hromada NSZM ČR.
Konference cestovního ruchu Stop and Stay v Hradu Litoměřice
V konferenčním sále litoměřického hradu dnes 26.4.2013 skončil pátý ročník konference
cestovního ruchu Stop and Stay, organizovaný Centrem cestovního ruchu Litoměřice. Přinesl
řadu inspirací, námětů a nových poznatků nejen pro odborníky zabývající se cestovním ruchem.
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Zelení uţ nejsou ve vedení města.
26.4.2013 - Místostarosta Václav Červín je zase nestraníkem. Rozhodl se opustit řady litoměřické
organizace Strany zelených, ve vedení města ale zůstává.

KVĚTEN
Infocentrum v budově Okresního soudu
Okresní soud v Litoměřicích od 2. května otevřel informační centrum, které je umístěné
v budově soudu.
Informační centrum zajišťuje: Poskytování osobních, písem-ných a telefonických informací
účastníkům řízení. Podávání informací o stavu řízení. Zprostředkování nahlíţení do soudních
spisů oprávněným osobám. Pořizování kopií ze soudních spisů. Vyznačování doloţek právní
moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu.
Snídaní podpoříli fair trade a lokální výrobce
Zhruba 145 lidí společně posnídalo 11. května v zahradě Masarykovy základní školy fairtradové
a lokální potraviny. Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichţ výrobě byl brán ohled na lidská
práva, ţivotní prostředí a nebyla zneuţita dětská práce. Stalo se tak na Světový den pro fair trade,
který se druhou květnovou sobotu slaví jiţ desátým rokem po celém světě.
Happening Férová snídaně v Litoměřicích proběhl jiţ potřetí. Snídalo se v téměř 90 městech.
Světovou deklaraci podepsali první tři starostové v Česku
Česká republika se rozhodla připojit k celosvětové kampani „Fair Trade Beyond 2015“.
Představitelé místních samospráv v ní ţádají OSN o tvorbu udrţitelného rozvojového rámce
po roce 2015, který naváţe na Rozvojové cíle tisíciletí. První tři starostové, kteří ji v Česku
v minulých dnech podepsali, jsou z Litoměřic, Volyně a Vsetína.
Tato tři města v minulých třech letech obdrţela mezi prvními v Česku titul Fairtradové město.
Zavázala se tím k oficiální podpoře konceptu fair trade, který podporuje drobné řemeslníky
a zemědělce z tzv. rozvojových zemí. Deklarace vyzývá valné shromáţdění OSN, které se sejde
v New Yorku v září 2013, aby vytvořilo systematickou strategii k nastolení podmínek dodrţování
lidských práv, ke spolupráci s pracovníky v rozvojových zemích a boji proti chudobě. Navrhuje
podporu vytváření partnerství pro rozvoj mezi vládami, místními komunitami, podniky a občany
(např. fair trade).

ČERVEN
Úspěšné tanečníky přijal starosta
26.06.2013 - Mladí tanečníci z DMC Revolution sklízejí úspěchy. Letošní rok je pro ně
na úspěchy opravdu bohatý. V Praze si vytančili zlatou medaili a titul Mistrů ČR
v hip hopu, kdyţ za sebou nechali přes 60 tanečních skupin, vítězů regionálních kol. Vzápětí
přidali i titul Mistrů ČR 2013v kategorii street dance, a to na mistrovství, jeţ se uskutečnilo
v Brně. Za vzornou reprezentaci jim včera poděkoval starosta Ladislav Chlupáč, který děti
ve věku od 8 do 12 let i s trenérkou Lenkou Janečkovou přijal na radnici.
Den památek obětí komunistického reţimu
Členové Konfederace politických vězňů společně s představiteli města Litoměřice si včera
27.6.2013 připomněli u pamětní desky v podloubí radnice Den památek obětí komunistického
reţimu.
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Exotický záţitek nabídli filipínští umělci v Hradu Litoměřice
13.06.2013 - Večer věnovaný oslavám čtyřicátého výročí navázání diplomatických vztahů
mezi Filipínami a Českou republikou proběhl včera večer v Hradu Litoměřice. Filipínská
delegace v čele s velvyslankyní Evelyn D. Austria-Garcia si zároveň připomněla 115. výročí
samostatnosti Filipín.

ČERVENEC
Cílem akce je upozornit na bezpečí malých cyklistů
15.07.2013 - I v průběhu letošních prázdnin věnují v Litoměřicích policisté a stráţníci zvýšenou
pozornost malým cyklistům a jejich bezpečné jízdě. V centru města a na cyklostezce podél Labe policisté
Preventivně informační skupiny Policie ČR a Městské policie v Litoměřicích kontrolují, zda děti a mládeţ
nosí při jízdě na kole přilbu. Současně také kontrolují vybavení kol a prověřují znalosti zákona o provozu
na pozemních komunikacích.

Vzorní cyklisté jsou odměňováni drobnými cyklopotřebami - lahvemi, zvonky, blikačkami,
reflexními prvky a slevovými kupóny na nákup přileb v prodejně Cyklo&Hobby v Litoměřicích.
Cílem je upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí váţných úrazů hlavy při pádu z jízdního kola
Dětské oddělení získalo díky nadaci Křiţovatka monitory dechu
Sponzorský dar v podobě 7 monitorů BabySense II v celkové hodnotě 20.300 Kč, které slouţí
ke kontrole dýchání a pohybu malých dětí přímo v postýlce, převzali ve čtvrtek 18. července
2013 z rukou zástupce nadace Křiţovatka ing. Vlastimila Novotného zástupci Městské
nemocnice v Litoměřicích. Tyto monitory nemocnice získala díky sponzorskému daru
společnosti RWE Energie a.s.

SRPEN
Nekuřácké provozovny získaly certifikát
Zástupci vinného baru Klaret, restaurace Johannahof, Fér Kafe, Park Cafe, kinokavárny kina Máj
a kavárny divadla K. H. Máchy získali tři hvězdičky jako ocenění Zdravého města Litoměřice
za to, ţe provozují plně nekuřácké provozovny. Tedy místa nabízející občerstvení, v nichţ
je kouření zakázáno nejen ve vnitřních prostorách, ale i na venkovní předzahrádce. Certifikáty
jim dnes (26.8.2013) na radnici předal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. První certifikace
proběhla před čtyřmi lety. Akce k nové certifikaci byla vyhlášena v rámci Světového dne
bez tabáku (31.5.). Město Litoměřice proto připravilo společně s Dětským zastupitelstvem
kontrolu stávajících nekuřáckých provozoven a oslovilo další podniky s nabídkou získat certifikát
„Nekuřácká provozovna města Litoměřice“, jeţ svým přístupem chrání návštěvníky před vlivy
pasivního kouření.
Letos se do projektu zapojilo jedenáct podniků, které zajištují sluţby a stravování v nekuřáckém
prostředí. Šest plně nekuřáckých provozoven obdrţelo certifikát se třemi hvězdami. Pět
provozoven, v nichţ je povoleno kouření na venkovní předzahrádce (restaurace Radniční sklípek,
Hradní vinárna, U kata Prokopa, ristorante L´Italiano Vero, čajovna Hóra), získalo certifikát
se dvěma hvězdami.
V panelovém domě v Nezvalově ulici málem uhořela ţena
Stráţníci litoměřické městské policie pomáhali včera (27.08.2013) při záchraně ţeny, která byla
krátce po poledni nalezena v hořícím bytě v prvním patře panelového domu v Nezvalově ulici.
Poté, co na základě telefonického oznámení dorazili na místo, nacházeli se zde jiţ sousedé
snaţící se uhasit na zemi bezvládně leţící ţenu a kuchyňskou linku.
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„Ţenu jsme ze silně začouzeného bytu vynesli s pomocí mokrých ručníků ven, aby se jí lépe
dýchalo. Byla silně popálená a těţce dýchala. Venku si ji převzali lékaři a vzápětí pro ni přiletěl
vrtulník,“ popsali stráţníci Jan Šmat a Pavel Čapek nešťastnou událost, kterou si k dalšímu
šetření převzala Policie ČR. Poţár, jehoţ příčina je v šetření, dostali pod kontrolu hasiči.
Pravděpodobně šlo o nedbalost.

ZÁŘÍ
Dny Evropského dědictví v Litoměřicích
Také letos se město Litoměřice připojilo ke Dnům evropského dědictví, v rámci kterých
se kaţdoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, a to včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné.
Učinilo tak prostřednictvím Dne otevřených památek, který v Litoměřicích proběhl v sobotu
14. září v duchu národního motta „Památky v novém světle". V době od 9 do 17 hodin byl vstup
zdarma do patnácti památkových objektů. Bránu otevřela lidem i bašta ve Velké Dominikánské
ulici, která je zasvěcena přátelství filipínského národního hrdiny José Rizala a litoměřického
středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta, jehoţ sté výročí úmrtí si Litoměřičané letos
připomínají. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací,
společenskou a výchovnou akcí. Jejích cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové
civilizace.
K akci se zábavnou, informační a propagační akcí připojil i Dům dětí a mládeţe Rozmarýn.
Rodiče a děti také dostaly příleţitost seznámit se s činností Technického klubu mládeţe DDM
Rozmarýn.
Řadu doprovodných akcí, včetně hudebních vystoupení a komentovaných prohlídek expozic,
připravila i Severočeská galerie výtvarného umění.
Památka Ferdinanda Blumentritta
Litoměřice si dnes 10.9.2013 připomněly 160. výročí narození bývalého středoškolského
profesora Ferdinanda Blumentritta. Zároveň 20. září uplyne i sto let od jeho úmrtí. Uctít památku
čestného občana města byli odpoledne u jeho hrobu na hřbitově starosta Ladislav Chlupáč
společně s filipínským chargé d´affaires Juanem Dayangem a dalšími hosty, mezi nimiţ
nechyběli příslušníci Řádu Rizalových rytířů. Právě díky Ferdinandu Blumentrittovi jsou
Litoměřice populární na exotických Filipínách. Pojilo ho totiţ silné pouto s tamním národním
hrdinou José Rizalem.
Kroky představitelů města, Rizalových rytířů i zástupců filipínského velvyslanectví dnes vedly
i k pomníku litoměřického historika Jindřicha Tomase, autora publikace o Filipínách.
Kola pro Afriku
V týdnu od 16. 9. 2013, v rámci Evropského týdne mobility, pořádalo Zdravé město Litoměřice
akci "Kola pro Afriku". Litoměřice jsou Fairtradovým městem, podporují spravedlivý obchod
a myslí i na zlepšení podmínek lidí v jiných částech světa. Proto se při organizaci
kampaně Evropský týden mobility Zdravého města Litoměřice rozhodli pomoci dětem v Africe
darováním nevyuţívaných kol, která lidé odevzdávali v různém stavu. Na některých přijeli, jiná
leţela ve skladech delší dobu. Na hromadu přibývaly i cyklistické přilby či náhradní díly. Kola
přinášeli nejen obyvatelé Litoměřic ale i blízkého okolí.
Celkem se sešlo 83 kol. Kola byla převezena do centrálního skladu v Ostravě. Zde je opraví
a pošlou dětem do Afriky.
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Pavilony B a C byly otevřeny naposledy
26.09.2013 - Demoliční výměr na zbourání dvou pavilonů umístěných na pravé straně při vstupu
do areálu výstaviště má přichystané vedení společnosti Zahrada Čech. K demolici však nedošlo
kvůli přeloţce trafostanice, kterou realizuje ČEZ. Ta stará totiţ stojí právě v místě plánované
stavby. Dva pavilony, které svým technickým stavem a zázemím pro vystavovatele a návštěvníky
jiţ neodpovídají trendům současné doby, tak při podzimním veletrhu zaţily svou derniéru.

ŘÍJEN
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předčasné volby byly vyústěním politické krize, kterou odstartoval červnový zásah ÚOOZ na
Úřadu vlády a dalších místech. Ústřední postavou celé kauzy byla tehdejší šéfka kabinetu
premiéra Petra Nečase Jana Nagyová.
Tzv. aféra Nagyová zahýbala českou politickou scénou a vedla ke jmenování úřednické vlády
Jiřího Rusnoka. Té se však nepodařilo získat důvěru Poslanecké sněmovny, a tak úřadovala v
demisi. Při hlasování o důvěře Rusnokově vládě se navíc ukázalo, ţe deklarovaná stojedničková
většina koalice ODS, TOP 09 a LIDEM jiţ neexistuje.
TOP 09 se proto rozhodla podpořit předčasné volby. Díky tomu se v Poslanecké sněmovně našel
dostatečný počet poslanců, kteří podali návrh na její rozpuštění (celkem 126 ze stran ČSSD, TOP
09, KSČM a VV) a 20. srpna 2013 došlo k jejímu rozpuštění.
28. srpna 2013 došlo k rozpuštění tohoto státotvorného orgánu, který za dobu existence
pravicové vlády má hodně zářezů. Jeden z posledních – kauzou vyústěním politické krize, kterou
odstartoval červnový zásah ÚOOZ na Úřadu vlády a dalších místech. Ústřední postavou celé
kauzy byla tehdejší šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Jana Nagyová. Tzv. aféra Nagyová
zahýbala českou politickou scénou. Zákonitě došlo k demisi vlády a prezidentem Zemanem
jmenovaný premiér Jiří Rusnok jmenoval novou, úřednickou vládu. Kdyţ nová vláda nezískala
důvěru, odhlasovala sněmovna předčasné volby na 25. a 26. října 2013.
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR se konaly 25. a 26. října 2013.
Volby vyhrála ČSSD se ziskem 20,45 procent hlasů. Hned za ní se umístilo ANO 2011
miliardáře Andreje Babiše, které získalo 18,65 procent hlasů. Třetí pozici obsadila KSČM s
téměř 15 procenty hlasů. Strany bývalé vládní koalice výrazně ztratily - pro TOP 09 hlasovalo
necelých 12 procent voličů, pro ODS 7,72 procent. Do Poslanecké sněmovny se dále dostalo
hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se 6,88 procenty a návrat do sněmovních lavic
slavila KDU-ČSL, která získala 6,78 procent.
Volební účast byla pod hranicí 60 procent.
Do vládní koalice se sdruţily: ČSSD, ANO a KDU-ČSL
Dny zdraví začaly
Celkem 22 akcí se v Litoměřicích uskuteční v rámci Dnů zdraví, které byly včera (1.10.2013)
zahájeny výletem na Terezínskou kotlinu. Zároveň s prvním výletem pořádaným v rámci
kampaně Zdravého města Litoměřice si účastníci připomněli i Mezinárodní den seniorů.
Maminky s kočárky, ale i senioři s hůlkami se proto vydali za golfem na Terezínskou kotlinu
společně.
V průběhu října mohou zájemci vyuţít volných vstupů do posilovny, solné jeskyně a krytého
bazénu. Tradiční oblíbenou akcí je bezplatné měření krevního tlaku, cukru, cholesterolu a tuku,
které se uskuteční ve středu 9. října v přízemí hygienické stanice na Mírovém náměstí.
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Účastníci vědomostní soutěţe dnes převzali pamětní mince
Pamětní mince, vydané městem Litoměřice u příleţitosti 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí
Ferdinanda Blumentritta, přebírali 03.10.2013 na radnici z rukou starosty Ladislava Chlupáče
děti i dospělí. Šlo o účastníky vědomostní soutěţe, kterou radnice vyhlásila na počátku září
jako vzpomínku na čestného občana města.
Soutěţe se zúčastnilo 55 osob. Jen 34 z nich však zaslalo správné odpovědi na tři soutěţní
otázky. Nejvíce účastníků přitom tvořili ţáci Soukromé základní školy Lingua Universal. Je
symbolické, ţe právě škola sídlí v budově, kde profesor Blumentritt působil jako ředitel reálného
gymnázia.
Koncese pro kaţdého prodejce alkoholu
Stát chce mít přehled o kaţdém, byť z hlediska prodaného mnoţství nevýznamném prodejci
alkoholu. Například i provozovatel cukrárny, v níţ se podává grog nebo horká griotka, nově musí
poţádat ţivnostenský úřad o koncesi, aby mohl alkoholický nápoj prodávat. Klasická ţivnost
volná nebo řemeslná hostinská uţ nestačí.
Jiţ za několik dní, přesně 17. října, totiţ nabývá účinnosti novela ţivnostenského zákona, která
kromě jiného reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Pro plynulý přechod
podnikání ze stávající úpravy na novou právní úpravu byla přijata přechodná ustanovení.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh
nebo lihoviny, můţe v činnosti pokračovat ještě šest měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.
Poţádá-li v této lhůtě ţivnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin, prodluţuje se mu lhůta, kdy je v prodeji oprávněn pokračovat aţ do doby
pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Rozhodovat se bude ve správním řízení. Koncesi
získají všichni, kteří o ni poţádají. Ti, co jiţ měli oprávnění na Hostinskou činnost či ţivnost
volnou nebo koncesi na výrobu a zpracování lihu a lihovin, ji navíc získají bezplatně.
Kdo nesplní svou povinnost ve stanovené lhůtě a o vydání koncese nepoţádá, přijde o moţnost
jejího bezplatného získání a současně o moţnost prodeje lihovin. V případě, ţe v prodeji lihovin
bude pokračovat bez platné koncese, dopustí se neoprávněného podnikání. Vystavuje
se tak sankci, která můţe dosáhnout aţ jednoho milionu korun.
Tato změna se týká podnikatelů, kteří jiţ vlastní koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu,
konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů“ v případě, ţe mají provozovnu
pro zajištění prodeje na jiné adrese neţ výrobní provozovnu. Zároveň ale i podnikatelů, kteří
prodávali lihoviny v rámci oboru ţivnosti volné Velkoobchod a maloobchod a také v rámci
ţivnosti řemeslné Hostinská činnost. Stejně tak o ni bude muset od 17. října letošního roku ţádat
kaţdý začínající podnikatel, pokud bude chtít lihoviny v rámci své podnikatelské činnosti
prodávat.
Za lihovinu je povaţován alkoholický nápoj určený k lidské spotřebě o minimálním obsahu
etanolu 15 % objemových jednotek, tedy vše kromě piva a vína.
Počítačové kursy seniory
21.10.2013 - Senioři mají chuť a zájem být počítačově gramotní. Příkladem je více neţ 40 muţů
a ţen od 60 do 83 let, kteří převzali v pátek v hradu od místostarosty Litoměřic Jana Szántó
a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáty Jurkové certifikát
o absolvování počítačového kursu.
Absolvovali 33 hodin, v průběhu kterých se učili základům operačního systému Windows,
programy Word a Excel, práci s internetem, e-mailem a skypem. Občanské sdruţení Klika 1,
organizuje kursy s finanční podporou města v Litoměřicích, a to jak na základní, tak
i na pokročilejší uţivatelské úrovni. Zájem seniorů je přitom značný.
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Litoměřičtí obhajovali pozici na špici Zdravých měst
Město Litoměřice obhajuje svou pozici na špici Národní sítě Zdravých měst. V konferenčním
sále litoměřického hradu proběhla ve středu 30. října za účasti hodnotitelů Pracovní skupiny
Rady vlády pro udrţitelný rozvoj, zástupců ministerstev a Národní sítě Zdravých měst veřejná
obhajoba Kategorie „B“ místní Agendy 21 (MA21) a Zdravého města Litoměřice.
Litoměřice své zařazení do kategorie „B“ obhajovaly jiţ pošesté. Zda bylo město úspěšné,
se dozví ve druhé polovině listopadu. Pokud ano, tak 3. prosince převezmou v Praze zástupci
města ocenění za dosaţené úspěchy.
Prezident Zeman navštívil Litoměřice
25.10.2013 - Po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi zavítal
tentokrát do Litoměřic další český prezident. Miloš Zeman,
strávil dnes v Litoměřicích v rámci návštěvy Ústeckého kraje
zhruba dvě hodiny. Nejprve zavítal do katedrály sv. Štěpána,
kde jej přivítal generální vikář litoměřické diecéze Stanislav
Přibyl. Následně v doprovodu starosty Ladislava Chlupáče
promluvil z tribuny na Mírovém náměstí k lidem, jichţ přišlo
odhadem 200 aţ 300.
Nakonec odjel do hradu, kde společně s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem
předal pamětní medaile členům Integrovaného záchranného systému a starostům měst a obcí,
jeţ letos v červnu bojovali s následky ničivé povodně.
Vyznamenaný letec byl vypátrán v neoznačeném hrobě
30.10.2013 - Šestadvacet let historici neuváděli místo pohřbení významného letce II. sv. války
Ladislava Valníčka. Nevěděli, kde leţí. Nyní uţ je jasno. Jeho neoznačený hrob byl nalezen
na litoměřickém hřbitově. Od pátku ponese i pamětní desku.

LISTOPAD
Tradiční setkání u hrobu generála Chábery
Nad hrobem generála Františka Chábery, svého čestného velitele, přelétli piloti čáslavské Tygří
letky s bitevníky JAS-39 Gripen v pátek dopoledne 1.11.2013.
Stalo se tak u příleţitosti tradičního setkání u hrobu tohoto hrdiny II. sv. války a čestného občana
Litoměřic. Po pietním aktu u hrobu generála se hosté přesunuli o několik desítek metrů dále,
do starší části hřbitova, kde byl před časem objeven a nyní čerstvě označen hrob dalšího
druhoválečného příslušníka RAF Ladislava Valníčka
Ekologická konference představila trendy v oblasti výchovy
V prostorách litoměřického hradu se v pátek 1. listopadu konala krajská konference
Enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty a zároveň 13. setkání škol a institucí Ústeckého
kraje, které se věnují rozvoji ekologické výchovy. Zhruba sto přítomných hostů na akci přivítala
náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová, která má školství, mládeţ a sport na starosti.
Veslařské naděje ocenili představitelé města
Hned dvanáct dětí ověnčených medailemi z prestiţních veslařských závodů a jejich trenéry v čele
s předsedou litoměřického veslařského klubu Zdeňkem Peckou přijali dnes 6. listopadu na radnici
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a místostarosta Karel Krejza. Rok 2013 byl pro veslaře
mimořádně úspěšný, neboť se dařilo hlavně dětem v mládeţnických kategoriích. Například zlatou
35

medaili z mistrovství republiky v kategorii starších ţáků si přivezli Petr Štefan a Tomáš Koval,
mezi dívkami vybojovaly Tereza Zelinková a Adéla Smutková stříbro. V kategorii mladších ţáků
do dvanácti let si stříbro z mistrovství přivezl do Litoměřic Vojtěch Votruba. Vojta společně
s Janem Prokešem, Otakarem Hamerníkem a Patrikem Matušíkem získal na čtyřce párové
s kormidelníkem Eliškou Heřmánkovou stříbrnou medaili. Bez medailí letos nezůstali
ani Dominika Vítková, Aneta Rámešová nebo Gabriel Brodský.
U pamětní desky si dnes lidé připomněli 17. listopad
17. listopad, který je Dnem boje za svobodu, uctili dnes (15.11.2013) starosta Ladislav Chlupáč,
místostarosta Karel Krejza, tajemník městského úřadu Karel Chovanec a další lidé, kteří přišli
poloţit květinu nebo zapálit svíčku do podloubí radnice. Právě zde byla v roce 2009 u příleţitosti
20. výročí Sametové revoluce instalována zásluhou města Litoměřice a Nadačního fondu Kalich
bronzová pamětní deska na památku obětí válek a komunistického reţimu.
Ví, jakou cenu má krev
Osmdesát odběrů. Tolik má na svém kontě Jozef Pásztor. Patří mezi 6 oceněných, kteří v pondělí
25. listopadu obdrţeli od litoměřického Českého Červeného kříţe Zlatý kříţ za osmdesát
uskutečněných odběrů krve. Osmdesát odběrů nasbíral v průběhu více neţ třiceti let.
Nová obchodní galerie Na Soutoku je otevřena
29.11.2013 přilákalo tisíce lidí nově otevřené obchodní centrum Na Soutoku v Litoměřicích.
Na první pohled je patrné, ţe některé stavební práce tu ještě neskončily. Nakupovat však mohou
zákazníci jiţ od pátku. Další obchody ještě přibudou. Některé výlohy se zaplní do konce roku.
Přibude například lékárna. Další obchody se pak do centra nastěhují na jaře 2014.
Obchodní galerie u Intersparu se hemţila lidmi od pátečního rána. Otevřené jsou jiţ obchody
Intersport, Planeo Elektro, Gate, CCC Boty, Dráčik, Knihy Dobrovský a řada menších prodejců
a obchodů poskytujících sluţby a občerstvení. V nejbliţších dnech se na nové zákazníky
připravuje také Dm drogerie, JYSK, nebo Erotic City. V nákupním centru je i kadeřnictví,
nehtové studio nebo prodejna vín.

PROSINEC
Litoměřice obhájily pozici na špici Zdravých měst
Litoměřice obhájily svou pozici na špici Zdravých měst. Společně s Kopřivnicí obdrţely ocenění
kategorie „B“ se třemi hvězdičkami (nejvyšší moţné v této kategorii), které ukazuje na jejich
přední postavení mezi Zdravými městy České republiky.
V barokním refektáři Dominikánského kláštera svatého Jiljí na Starém Městě praţském převzali
3. prosince z rukou Marie Petrové, předsedkyně pracovní skupiny při Radě vlády pro udrţitelný
rozvoj, a Petra Švece, ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR, ocenění za splnění náročných
kritérií udrţitelnosti kategorie „B“ místní Agendy 21 (MA21).
Tak vysoké ocenění si Litoměřičtí vybojovali jiţ pošesté tím, ţe doloţili data v poţadovaném
rozsahu a kvalitě a zároveň své kroky ústně obhájili před Pracovní skupinou pro MA 21 při Radě
vlády pro udrţitelný rozvoj.
V parku uctila asi stovka lidí památku Václava Havla
Necelá stovka lidí přišla ve středu 18. prosince v 15 hodin do parku Václava Havla uctít památku
bývalého prezidenta. V den druhého výročí jeho úmrtí uspořádalo město Litoměřice a Nadační
fond Kalich pietní akt u prezidentovy bronzové busty.
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II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA,
HOSPODÁŘSKÝ ŢIVOT
a) Hospodaření města

Rozpočet města Litoměřic na rok 2012
Město není zadluţeno
Město Litoměřice má vypořádané veškeré závazky vyplývající z přijetí dotací na realizace
finančně náročných projektů, jakými byly stavba nového Domova pro seniory na Dómském
pahorku, dostavba a modernizace zimního stadionu a rekonstrukce gotického hradu.
Coţ potvrdila jak kontrola provedená auditory Regionálního operačního programu Severozápad,
tak i hloubková kontrola auditorskou firmou najatou Evropskou komisí a Ministerstvem financí,
která se speciálně zabývala rekonstrukcí a dostavbou zimního stadionu.
„Zároveň město úspěšně zvládlo v době realizace náročných investičních akcí vysoké finanční
nároky kladené na rozpočet. I přes tuto zátěţ můţeme konstatovat, ţe v rozpočtu pro letošní rok
budeme mít v kapitole běţných výdajů a běţných příjmů přebytky v hospodaření,“ konstatoval
starosta Ladislav Chlupáč. Plánované investiční akce budou financovány z přebytků hospodaření
z předchozích let.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
(Usnesení Zastupitelstva Města Litoměřic z 13.12.2012)
Kapitola

Příjmy

Výdaje

Financování

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 ţivotního 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 ţivnostenský úřad
85 odbor dopravy a silničního hosp.
91 oddělení projektů a strategií
celkem

265 204,00
35 134,00
9 511,00
11 678,00
5 190,00
213,00
400,00
2 731,00
1 640,00
0,00
700,00
20 500,00
9 689,00
362 590,00

62 355,00
80953,00
120 632,00
12 486,00
47 133,00
24 928,00
45,00
25 135,00
16 120,00
1 029,00
0,00
4 390,00
9 793,00
404 999, 00

22093,00
1 602,00
0,00
0,00
9 500,00
4 640,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
4 534,00
42 409,00
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UPRAVENÝ ROZPOČET ROKU 2013
(Poslední schválená rozp. opatření - Usnesení zastupitelstva Města Litoměřic 12.12. 2013)
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 ţivotního 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 ţivnostenský úřad
85 odbor dopravy a silničního hosp.
91 oddělení projektů a strategií
celkem

Příjmy
286 731,20
37 413,80
8 999,00
22 420,00
15 392,00
10 488,00
960,00
3 838,00
1 520,00
4 265,00
630,00
19 940,00
5 505,00
418 102,00

Výdaje
55 583,00
85 841,00
133 175,00
15 662,00
42 115,00
31 208,00
51,00
37 709,00
17 557,00
1 146,00
0,00
3 807,00
6 206,00
430 060,00

Financování
10 191,00
1 707,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 958,00

Knihovna K. H. Máchy dostala začátkem roku 7 milionů
1.2.2013
Stát kvůli úsporným škrtům zarazil dotaci ve výši 7 milionů korun na provoz Knihovny
K. H. Máchy v Litoměřicích, který tak byl reálně ohroţen. Tato dotace pokrývala sto procent
provozních i mzdových nákladů knihovny a bez ní by byla její další existence neudrţitelná.
Z těchto důvodů město okamţitě zareagovalo a rozhodlo, ţe potřebnou částku sedmi milionů
korun knihovně uvolní ze svého rozpočtu. Uvolnění financí z městské kasy podpořil i finanční
výbor zastupitelstva.
Chcete sluneční kolektory?
22.2.2013 - Město Litoměřice po roční pauze opět začíná vyplácet lidem s trvalým bydlištěm
v Litoměřicích čtyřicetitisícový příspěvek na instalaci solárních kolektorů na ohřev teplé
uţitkové vody. Pro letošní rok je v rozpočtu připraveno 480 tisíc korun. Uspokojeno tak můţe být
dvanáct ţádostí. S výjimkou loňského roku tuto částku vyplácí radnice jiţ od roku 2000. Podporu
na instalaci solárních kolektorů získalo jiţ 189 domácností.
To však není jediná forma podpory v této oblasti. Rozdělením dalších dvou set tisíc korun chce
město motivovat občany topící uhlím, aby přešli na ekologický způsob vytápění. Dostat mohou
příspěvek aţ do výše 40 tisíc korun,
Více peněz plyne i do kultury
03.04.2013 - S ohledem na zvýšené příjmy města z odvodů z loterií si v Litoměřicích nepolepší
pouze sportovci, ale i subjekty působící v oblasti kultury, jako jsou pěvecké sbory, divadelní
soubory a další neziskové organizace. Oproti loňskému se příspěvek plynoucí do kultury zvýšil
o téměř sto procent. Celkem v této oblasti rozdělí radnice milion korun.
Zahrnuje přitom dvě poloţky. První je dotace na celoroční činnost a druhá granty představující
podporu organizace jednorázových kulturních akcí.
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Co se týče dotace na celoroční činnost, při jejím rozdělení zohledňují členové kulturní komise
početnost členské základny, míru zastoupení dětí a mládeţe, tradici, dosaţené úspěchy související
s reprezentací města a prokazatelné roční výdaje. Mezi nejúspěšnější v souvislosti s čerpáním
příspěvku letos patří pěvecké sbory Puellae cantantes a Páni kluci.
Dalších pět set tisíc korun představují granty podporující organizaci jednorázových kulturních
akcí pořádaných na území města. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Městského
úřadu v Litoměřicích obdrţel celkem čtyřicet ţádostí. Podpořena byla většina z nich.
I s příspěvkem města se tak například letos uskuteční koncert pěveckého sboru Páni kluci
pořádaný u příleţitosti 20. výročí existence sboru, Muzejní noc, literární soutěţ knihovny
Máchovou stopou, benefiční koncert Centra pro náhradní rodinnou péči, Hudební léto na Lodním
náměstí, Litoměřický kořen a divadelní představení pořádaná po celý rok ochotnickými soubory,
jako je Hynkovo hravé divadlo, Li-Di nebo Sváťovo dividlo apod.
Radní schválili 100 tisíc korun na nákup projektoru letního kina
15.11.2013 - Letní kino na Střeleckém ostrově bude mít nový projektor. Radní města vyhověli
ţádosti občanského sdruţení Kinoklubu Ostrov o přidělení 100 tisíc korun na nákup přístroje,
jehoţ celková hodnota dosáhne zhruba 350 tisíc korun. Zbývající částku poskytla dráţďanská
nadace. „Investice umoţní zachovat pestrost programu. Budeme moci nabídnout díky moderní
technice i novější filmy.
Dva sportovní kluby dostanou mimořádnou dotaci
15.11.2013 - Mimořádnou finanční pomoc schválili radní města Klubu stolního tenisu Kalich
a Sportu Judo. Stolní tenisté dostanou dotaci ve výši 13.500 korun na pokrytí zvýšených nákladů
na činnost sportovního oddílu v letošním roce. Judisté obdrţí 15 tisíc korun jako příspěvek na
úhradu nákladů souvisejících s účastí na Mistrovství Evropy juniorů v Sarajevu.
Radnice slib splnila, sportovci dostali přidáno
Radnice splnila slib daný v závěru loňského roku, ţe veškeré výnosy z loterií budou podle
předem schváleného klíče rozděleny sportovcům. A to i přesto, ţe obce a města mají volnou ruku
v rozhodování o tom, jak tyto prostředky vyuţijí.
Sportovní oddíly si tímto krokem ve srovnání s předchozími lety výrazně polepšily. Zatímco
v roce 2009 investovala litoměřická radnice do sportu 1,9 milionu korun, v loňském roce to jiţ
bylo 5,6 milionu korun a v letošním dokonce jednou tolik, přesně 10,7 milionu korun. Například
basketbalový klub Slavoje Litoměřice dostal letos o 600 tisíc korun více neţ loni. Podpora města
sportovním oddílům přitom sestává ze třech poloţek. První část ve výši 8,8 milionu korun tvoří
odvody z loterií. Druhý příspěvek dostávají sportovní kluby podle počtu členské základny. Třetí
poloţku představuje přímá dotace, která pro letošní rok činí 1,4 milionu korun. Návrh na její
rozdělení dávají zastupitelstvu členové sportovní komise, v níţ mají zastoupení zástupci všech
oddílů působících ve městě Litoměřice. Zohledňují přitom, zda mají oddíly mládeţnické celky
a celkovou finanční náročnost jednotlivých sportů. Na posledním jednání schválili zastupitelé
návrh komise, podle něhoţ dostanou z částky 500 tisíc hokejisté, 260 tisíc basketbalisté, 200 tisíc
fotbalisté, 140 tisíc TJ Slavoj (na tenis, šerm a hokejbal), 110 judisté, 100 tisíc veslařský klub,
60 tisíc stolní tenisté, a 30 tisíc korun pokratický klub gymnastiky a trampolín.
Město Litoměřice ţádá o dotace na čtyři projekty
27.11.2013
Čtyři významné projekty, jejichţ realizace si vyţádá celkem zhruba 176 milionů korun,
má zpracované město Litoměřice. Realizovat je chce s vyuţitím evropských dotací. Podání
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ţádostí schválili litoměřičtí zastupitelé na svém včerejším mimořádném zasedání. Svoláno bylo
proto, ţe ţádosti do Regionálního operačního programu Severozápad musejí být odevzdány
do konce listopadu. Město Litoměřice ţádá o dotaci na modernizaci a dostavbu autobusového
nádraţí (1. etapa, náklady 60 milionů korun), rekonstrukci dětského dopravního hřiště (projekt
v celkové hodnotě 20,7 milionu korun)a na modernizaci stravovacího provozu městské
nemocnice (celkové náklady na projekt dosahují 35 milionů korun, přičemţ předpokládaná
dotace z evropských fondů představuje 85 procent výdajů) a modernizaci centrálních operačních
sálů (dosahují 60 milionů korun. I v tomto případě činí předpokládaná dotace 85 procent výdajů.
Projekt se přitom skládá ze dvou částí – stavebních úprav a modernizace zdravotnického
a přístrojového vybavení centrálních operačních sálů.).
Litoměřická nemocnice získala na nové přístroje přes 20 miliónů korun
Úspěchem skončilo pro Městskou nemocnici v Litoměřicích podání ţádosti v rámci 13. výzvy
Integrovaného operačního programu pro oblast sluţeb a zdraví vyhlášeného v listopadu 2012
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vyrozumění o kladném hodnocení ţádosti a následném
přidělení dotace obdrţela litoměřická nemocnice 5. listopadu 2013.
Předmětem ţádosti litoměřické nemocnice byla obnova současného vybavení iktového centra
a jeho doplnění novými přístroji tak, aby v této nemocnici mohla být poskytována komplexní
zdravotní péče v souladu s moderními trendy v oblasti zdravotnické techniky. Nemocnice v rámci
projektu vyčíslila náklady na modernizaci iktového centra na necelých 25 miliónů korun, přičemţ
21 miliónů korun bylo tvořeno dotací EU a zbylé necelé 4 milióny korun představovala investice
nemocnice.
Litoměřičtí podepsali memorandum s dodavatelem tepla
Memorandum, jehoţ podstatou je formálně ukotvit dlouhodobou komunikaci a spolupráci mezi
městem Litoměřice a společností Energie Holding, a.s., která je součástí společnosti MVV
Energie CZ, podepsali 9.12.2013 v konferenčním sále hradu zástupci obou stran.
Jiţ v roce 2008 začala příprava unikátního geotermálního projektu s cílem vyrábět teplo
a doplňkově elektřinu z obnovitelného zdroje. Aby mohlo být v budoucnu teplo dodáváno
do domácností a byl zajištěn bezproblémový přechod na nový bezemisní zdroj, je jiţ nyní
důleţitá vzájemná informovanost a spolupráce mezi městem a vlastníkem - provozovatelem sítě
a výtopny. Memorandum je proto stvrzením dlouhodobé spolupráce a ochoty respektovat zájmy
obou stran.
Vánoční trhy na Mírovém náměstí
Vánoční trhy na Mírovém náměstí začaly jiţ v pátek 13. prosince a ukončeny budou dva dny před
Štědrým dnem, tedy v neděli 22. prosince. Pořádá je společnost Zahrada Čech.
Vůně svařeného vína a příjemná vánoční atmosféra přilákaly na litoměřické Mírové náměstí
stovky lidí jiţ během pátečního dne.
Zahájené vánoční trhy slibují pestrý program, jejich součástí je také ţivý betlém s desetidenním
telátkem. Během následujících devíti dní čekají návštěvníky trhů i divadelní představení.
Litoměřice budou příští rok hospodařit s přebytkem sobota 14.12.2013
Litoměřice budou v roce 2014 hospodařit s přebytkem přesahujícím devět milionů korun.
Zastupitelé schválili rozpočet s příjmy 376,7 milionu a výdaji 367,5 milionu korun.
Rozpočet byl schválen jednomyslně, bez připomínek veřejnosti i zastupitelů. „Nepočítáme
se zůstatkem z roku 2013, rozpočet jsme sestavovali pouze na příjmy roku 2014," řekl
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místostarosta Litoměřic Karel Krejza. Nejvýznamnější investicí Litoměřic roku 2014 bude
rekonstrukce základní školy v Havlíčkově ulici.
Vysoutěţená cena byla 35 milionů korun bez daně. Ze Státního fondu ţivotního prostředí je tam
dotace kolem 22 milionů. Zbytek bude spoluúčast města. Město by také chtělo opravit parkoviště
naproti budově okresního soudu v ulici Na Valech, předběţný rozpočet na tuto akci je asi tři
miliony korun. Hlavním příjmem do rozpočtu města v příštím roce je DPH (103,2 milionu
korun), daň z příjmu fyzických osob (67 milionů korun), právnických osob (62 milionů korun)
a daň z majetku (20,3 milionu korun). Hlavním výdajem je 139,5 milionu korun na příspěvkové
a podobné organizace města, 53,6 milionu korun dá město na platy a 44,1 milionu korun
na nákup sluţeb.

b) Hospodářský ţivot (průmysl, zemědělství, obchod)
První letošní farmářské trhy
Farmářské trhy začaly v sobotu dne 27. dubna v 8.00 hodin na Kostelním náměstí v Litoměřicích.
Kaţdých 14 dní naši farmáři a pěstitelé nabídnou své produkty, jako jsou uzenářské výrobky,
sýry, tvarohy, bylinky, čerstvé mléko, jablka, mošty, šťávy, perníčky, čerstvá zelenina, ovoce,
ţivé ryby i pečivo. Zahrádkářům nabídnou pěstitelé sazenice květin i sadbu.
Kaţdých 14 dní, vţdy v sobotu od 8 do 12 hodin, dostanete příleţitost nakoupit čerstvé výrobky
přímých dodavatelů.
Hennlich je firmou roku v Ústeckém kraji
21.9.2013 - Litoměřická společnost HENNLICH je Firmou roku Ústeckého kraje v soutěţi,
kterou jiţ poosmé vyhlásily Hospodářské noviny a společnost Vodafone. Firma s více neţ 90-ti
letou tradicí zároveň obhájila titul Odpovědná firma Ústeckého kraje za své aktivity ve vztahu
k zaměstnancům, neziskovému sektoru a ekologii. V obou kategoriích postupuje tento významný
dodavatel pro český průmysl do celostátního finále.
Historie firmy HENNLICH sahá aţ do roku 1922 a dodnes jde fakticky o rodinnou společnost,
kterou v Duchcově zaloţil Hermann A. Hennlich. Původně dodávala součástky a nástroje pro
důlní společnosti na severu Čech. Byla také první československou firmou, která vyráběla
elektrody pro svařování. Měla registrováno několik patentů.
Dnes mimo dodávek pro průmysl stále více aktivit směřuje do oblasti obnovitelných zdrojů
a oblasti úspor energií. Dlouhodobě podporuje vlastní výzkum a vývoj
Veletrhu Zahrada Čech Litoměřice - ČOI vyrazila na stánkaře
24.9.201 - 28. ročník veletrhu Zahrada Čech Litoměřice nabídl svým návštěvníkům nejen bohatý
sortiment zboţí pro zahradu a chalupaření, ale i potřeby pro domácnost, suvenýry
a občerstvení.
A proto nemohli chybět ani inspektoři České obchodní inspekce, aby na místě ověřili, zda jsou
spotřebitelům nabízeny výrobky a poskytovány sluţby v souladu s právními předpisy
souvisejícími s ochranou spotřebitele.
V průběhu veletrhu zjistili inspektoři porušení u 8 prodávajících z 13 kontrolovaných. Za méně
závaţné nedostatky byly uloţeny pokuty na místě, v ostatních případech bude sankce uloţena
ve správním řízení.
Nejlepšími potravinami kraje jsou Paprikáš i koláček
Rekordní počet výrobků přihlásili letos producenti do dvou tradičních soutěţí Potravina
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Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský výrobek kraje roku 2013. Odborníci na včerejším
zahájení veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích ocenili v soutěţi Potravina Ústeckého kraje
například ţateckou výběrovou šunku z H+B jatek Ţatec, novobranské korálky z Rodinné firmy
v Litoměřicích a čerstvý kozí sýr Legenda Barbory Marešové z Břvan.
Sedm z 18 vítězných cen z obou soutěţí putovalo k výrobcům do okresu Litoměřice.
Udělejte dobrý skutek, darujte jídlo Potravinové bance
Jiţ tuto sobotu 16. listopadu proběhla první národní sbírka potravin v České republice.
Tato akce navázala na tradici obdobných potravinových sbírek probíhajících v mnoha státech
Evropy. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří trpí hladem či nedostatkem potravin. Takových lidí
bohuţel i v Česku neustále přibývá.
Potravinová banka Ústeckého kraje má sídlo v Litoměřicích a do sbírky zapojí celkem
21 velkých marketů z řetězců Ahold, Tesco, Makro, Interspar a Globus. V Litoměřicích
se potraviny sbírají v Intersparu v Ţeleticích.
Zákazníci mohli darovat trvanlivé potraviny pro azylové domy, domovy pro děti a seniory
nebo chudým rodinám. Potravinová sbírka byla jednodenní akcí a podle organizátorů byl
o ni velký zájem.

III. ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY
ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
LEDEN
Neutěšený technický stav výstaviště
O neutěšeném technickém stavu výstaviště informoval místostarosta Václav Červín radní města
na 1. jednání Rady města Litoměřic, dne15.1.2013. Od počátku roku probíhala inventura majetku
a jeho předání novému uţivateli, kterým je společnost Zahrada Čech, z 50% vlastněná městem
a 50% firmou EXPO. Problémy jsou dvojího tipu. Jednak je nutné odstranit ekologickou zátěţ,
jako jsou hromady starého a nefunkčního mobiliáře, vyřazené spotřebiče, zářivky nebo
pneumatiky apod, proběhne na náklady předchozího nájemce, aniţ by zatíţilo rozpočet města.
Druhý problém, s kterým se město jako vlastník areálu musí vypořádat, je jeho nevyhovující
technický stav, který se plně projevil poté, co předchozí nájemce areál opustil.

ÚNOR
Postup investora rozhořčil vedení radnice
Vedení litoměřické radnice nesouhlasí se změnou charakteru polyfunkčního objektu, jeţ bude
součástí stavby nákupního střediska LIDL na křiţovatce ulic 28. října a Kamýcká. Nesouhlas
vyjádřili i členové komise územního rozvoje, kteří se zabývali aktuální situací.
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Podle původních poţadavků měl investor stavby, tedy teplická firma JTH Group, zachovat
polyfunkčnost objektu. Coţ mělo být řešeno nejen stavbou vlastního LIDLu, ale i přilehlého
objektu, v němţ jsou dle původních plánů navrţeny v prvním podlaţí dvě prodejny a ve druhém
a třetím bytové jednotky. Investor však poţádal o změnu charakteru stavby na pouhou přízemní
prodejnu, s čímţ vyjádřili jiţ v lednu nesouhlas radní, k nimţ se nyní připojili i členové komise
územního rozvoje města.
Uvedená stanoviska investor nebral v potaz. Dne 4. února totiţ byla zahájena stavba s evidentně
odlišnými parametry, proti čemuţ se radnice ihned ohradila a vyvolala jednání. Zároveň vyzvala
stavební úřad, aby se situací zabýval.
Vedení radnice i nadále poţaduje, aby byly respektovány původní záměry. Patřila mezi ně nejen
polyfunkčnost objektu, ale i podmínka, aby 30 procent plochy v lokalitě patřilo zeleni. Naopak
část dohody mezi městem a investorem týkající se stavby nové kruhové křiţovatky v ulici
Kamýcká a vybudování nového povrchu komunikace 28. října, a to v úseku vyústění ulic Horova
a Kamýcká, jiţ byla naplněna. Slíbená oprava povrchu poškozených částí vozovky ve zbývající
části komunikace proběhne, jakmile to klimatické podmínky dovolí.

BŘEZEN
Štěrk v ulicích Litoměřic po zimě
19.3.2013 - Litoměřice - Letošní
zima byla pro Litoměřice jiná,
neţ v minulosti. Městské technické
sluţby totiţ změnily styl zimní
údrţby, na ulice nasypaly tuny
jemného štěrku.
Teď ale radnice neví, co s ním.
I kdyţ sníh zmizí, štěrk zůstává.
Navíc je prakticky všude.
Ulice jsou plné štěrku. Jenţe kdyby
byl aspoň jen tam. Je na chodbách
domů, dostává se aţ do bytů, je
v obchodech či průjezdech. Štěrk
se dostane kamkoliv.
Pouţití štěrku v ulicích hájí vedoucí odboru ţivotního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.
Letošní zima byla první, kdy se město rozhodlo místo soli pouţívat štěrk. Naší snahou bylo
omezit pouţívání soli, neboť je z mnoha důvodů nevyhovující. Nejenţe poškozuje zeleň, ale také
je nepříjemná pro tlapky psů.
Přibylo míst, kde je zákaz pití alkoholu
20. 03. 2013 - V Litoměřicích vzrostl počet míst, kde je zakázána konzumace alkoholu
na veřejném prostranství. Nově přibyla lokalita kolem Lidlu a křiţovatka ulic Plešivecká a 28.
října, kde je otevřena večerka a obyvatelé v okolí si stěţovali na vyšší koncentraci lidí
popíjejících venku zde zakoupené alkoholické nápoje. Za porušení vyhlášky můţe městská
policie uloţit blokovou pokutu aţ do výše jednoho tisíce korun.
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Město přispívá k bezpečí chodců
25. 03. 2013 - Značených a nasvícených přechodů pro chodce v Litoměřicích přibývá. Poslední
nově budovaná se nacházejí v Liškově ulici, v místě napojení ulice Elišky Krásnohorské,
a v Pokratické ulici, před zdravotním střediskem. Realizace obou akcí vyšla na 700 tisíc korun.

DUBEN
Zasaď svůj strom
Na poţární cestě za Základní školou v Havlíčkově ulici se v sobotu 20. dubna uskutečnila akce
s výsadbou stromů. Zasaď svůj strom je totiţ název akce, kterou pod patronací Zdravého města
Litoměřice připravily firmy Gabriel, Arboeko a Aleš Číţek – RE/MAX Vision“. Zájemci si mohli
pod dozorem odborníků zasadit svůj strom a stát se jeho patronem. Patrony stromu se mohli stát
organizace, spolky, skupiny i jednotlivci.
První strom si jiţ po slavnostním zahájení v 9 hodin zasadila rodina hokejisty Martina Škouly.
Vysazeno bylo celkem 34 stromů dřezovce. V průběhu dne na sousedním hřišti vystoupilo
Hynkovo hravé divadlo, skupina "Nestel postel" a ukázkou se blýskli i mladí hasiči. Po celou
dobu probíhal jarmark a zábavné soutěţe pro rodiče s dětmi.
V Litoměřicích šlo o první akci, kdy se veřejnost mohla podílet na výsadbě zeleně. Dále zde byly
osazeny nové lavičky a odpadkové koše. Občerstvení se vařilo přímo na místě v polní kuchyni.
Bezplatný svoz bioodpadu zahájen
Po zimní přestávce byl v Litoměřicích 1. dubna opět zahájen bezplatný svoz bioodpadu.
Pracovníci odboru ţivotního prostředí městského úřadu jiţ vydali harmonogram s uvedením
termínů, kdy je moţné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.
Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat jednou za čtrnáct dní, vţdy v sudý týden v pondělí
od dubna do listopadu, a to v následujících termínech: 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.,
8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11.
Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději do 6. hodiny ranní. Do nádoby na bioodpad
patří rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, dále
skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina. Naopak do ní v ţádném případě nepatří maso,
kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin vyrobené ze skla, plastu nebo z kovu.
Čištění komunikací začalo, pozor na odtahy vozidel
Od 1. dubna začali pracovníci Technických sluţeb čistit ulice města Litoměřice. Dopravní
značení vymezuje dobu, po kterou je zakázáno parkování aut podél vybraných komunikací.
Pokud je řidiči nerespektovali, bylo jejich vozidlo odtaţeno, coţ pro město na základě mandátní
smlouvy zajišťovaly technické sluţby.
V bývalé zahrádkářské kolonii bylo vysazeno sedm tisíc topolů
Zhruba sedm tisíc řízků japonských topolů vysadili tento dubnový týden (15. - 19. dubna 2013)
pracovníci Technických sluţeb města Litoměřice v areálu bývalé zahrádkářské kolonie
Na Vinici, ve stráni nad nákladovým nádraţím.
Topoly porostou na prostranství po zrušené zahrádkářské kolonii. Zahrádkářská kolonie
zde zmizela před zhruba šesti lety. Ustoupila plánované realizaci geotermálního projektu, protoţe
přes pozemek má vést přivaděč labské vody. Stejně tak se jej týká i případná stavba jiţního
obchvatu města. Pracovníci TS prostor letos na jaře zkultivovali, odstranili zbytky zahradních
domků, ploty a haldy odpadků.
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V Pokratické ulici probíhá rekonstrukce vodovodu
29.04.2013 - Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Litoměřicích další letošní
plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Pokratické ulici. Stávající litinový
vodovodní řad v Pokratické ulici byl vybudován v roce 1958 a dnes je ve špatném technickém
stavu. Potrubí je z více neţ 30% inkrustované a armatury jsou nefunkční, proto SVS rozhodla
o jeho rekonstrukci v úseku mezi ulicemi U Kapličky a Na Mostku. Souběţně vedená kanalizace
rekonstrukci nevyţaduje.
Nově bude pro vodovod pouţito potrubí z tvárné litiny o průměru 150 mm, a to v celkové délce
185 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je výměna devíti šoupat,
přepojení stávajících vodovodních přípojek a zrušení podzemního hydrantu. Náhradou za něj
bude vysazen nový nadzemní hydrant.

SRPEN
Rodiče dětí si stěţují na hřiště
24.9.2013 - Stále více rodičů z Litoměřic tvrdí, ţe stávající dětská hřiště jsou nevyhovující pro
malé děti předškolního věku. Technické sluţby a městský úřad o problému ví.
Na veřejném fóru vzešel podnět od veřejnosti, převáţně od nespokojených maminek, ţe dětská
hřiště neodpovídají potřebám malých dětí. Vše je zahrnuto do tématu výstavby nových dětských
hřišť a dovybavení těch stávajících. Zejména dovybavení hracími prvky pro nejmenší.
Děti z mateřinek sportovaly na hřišti ZŠ v Havlíčkově ulici
Celkem 220 dětí z litoměřických mateřských škol se zúčastnilo malé olympiády, která
se uskutečnila 23. a 24. září na hřišti Základní školy v Havlíčkově ulici. Sportovní dopoledne
připravila Kateřina Doktorová z občanského sdruţení Zdatný školák, a to ve spolupráci s městem,
ředitelkou školy Blankou Jeţkovou a ředitelkou mateřských škol Monikou Mejtovou. Ceny
dětem předával i starosta Ladislav Chlupáč.

ZÁŘÍ
Litoměřice trápí vandalové
27.9.2013 - Nejen ostatní města, ale i Litoměřice se potýkají s vandalismem. Nejvíce je to vidět
na zničených lavičkách. Spolu s nimi se vandalové zaměřují i na odpadkové koše.
Náklady na obnovu se pohybuji zhruba kolem dvě stě tisíc korun. Město koupilo dvacet pět
nových laviček, které má uloţeny a jsou rozmisťovány po městě dle potřeby, průběţně podle
toho, jak vandalové stávající lavičky v ulicích devastují. Pár kusů bylo umístěno na sídliště,
neboť lidé si vyţádali, ţe tam lavičku chtějí. Vzhledem k tomu, ţe jsou betonové, tak se tam
i hodí.
Třídíme odpad
30.09.2013 - Obyvatelé Litoměřic si uvědomují potřebu třídit komunální odpad. Díky jejich
zodpovědnému přístupu se město Litoměřice v posledních letech umísťuje mezi deseti
nejúspěšnějšími finalisty v krajské soutěţi "Skleněná popelnice". V roce 2012 skončilo na pátém
místě.
„Zvyšující se podíl vytříděného odpadu je také jedním z důvodů, proč v posledních letech neroste
v Litoměřicích na rozdíl od jiných měst, poplatek za komunální odpad. Poplatek zůstává
konstantní na 498 korunách za osobu i přesto, ţe náklady města jsou vysoké – loni činily náklady
na odpadové hospodářství 19,6 milionů korun. V částce jsou zahrnuty náklady na tříděný sběr,
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sběr bioodpadu, sběr nebezpečných odpadů, sběr objemného odpadu a sběr směsného
komunálního odpadu.
Ve městě je rozmístěno celkem 513 sběrných nádob na tříděný odpad. „Z toho je 176 nádob
na papír, 27 nádob na bílé sklo, 96 nádob na barevné sklo a 214 nádob na plasty. Dále
je rozmístěno 11 kontejnerů na textil a 6 kontejnerů na drobné elektro,“ konkretizovala referentka
odboru ţivotního prostředí Lucie Egrešiová. Podíl tříděného odpadu dosahuje 19 procent
celkového mnoţství vyprodukovaného odpadu. Zbytek představuje směsný komunální odpad.
Nejvíce lidé třídí papír a plast.
Potěšitelným zároveň je i fakt, ţe postupně roste i podíl svezeného bioodpadu. V roce 2010 bylo
svezeno 134,3 tuny, o rok později 202,6 tuny a loni k tomuto číslu přibylo dalších 19 tun. Svoz
probíhá prostřednictvím biopopelnic, které si zájemci mohou objednat osobně nebo telefonicky
na odboru ţivotního prostředí městského úřadu. Jen za prvních osm měsíců tohoto roku bylo
vydáno 154 nádob na bioodpad. Sběr bioodpadu prostřednictvím nádob probíhá jiţ od roku 2009
a v současné době tuto sluţbu vyuţívá 728 domácností.

ŘÍJEN
Pokratická lávka prošla rekonstrukcí
17.10.2013 - Kompletně opravená pokratická lávka je v plném provozu. Opět slouţí chodcům,
kteří chtějí bezpečně přejít frekventovanou silnici. Zrekonstruované dílo převzali před několika
dny pracovníci odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích poté, co prošlo
rekonstrukcí. Vyţádala si zhruba půl milionu korun.
Jak ukázaly revize prováděné jednou za čtyři roky, původní stav díla byl téměř havarijní.
Své vykonal zub času a dešťová voda, která zatékala do betonové konstrukce lávky. Vrchní
pochůzná plocha nebyla odizolovaná a tvořila úţlabí. Proto voda neodtékala z plochy,
ale zatékala do betonové konstrukce mostovky.
Dílo, pocházející z 80. let minulého století, bohuţel není bezbariérové. Proto ještě do konce roku
bude rekonstruován přechod pro chodce nacházející se v těsné blízkosti s cílem zajistit jeho
bezbariérovost.

LISTOPAD
V ulici České armády je podzemní kontejner
26.11.2013 - Uţ druhý podzemní kontejner v těchto dnech instalovalo město ve spolupráci
s firmou BEC v centru Litoměřic v ulici České armády. K dispozici bude 5 kubíků pro papír,
5 kubíku pro plasty a 3 kubíky pro sklo. První kontejner je uţ tři roky umístěn na Dlouhé ulici.

PROSINEC
Kamerový systém města byl rozšířen
03.12.2013 - Kamerový systém města Litoměřice byl rozšířen o novou kameru. Instalována byla
u křiţovatky ulic Na Valech – Veitova. Jejím prostřednictvím městská policie monitoruje dění
na veřejném prostranství v ulicích Na Valech, Dvořákova, Veitova a Novobranská. Pod
dohledem kamery jsou také parkoviště pod budovou O2 a parkoviště u hradeb. Kamera zachycuje
i dění na frekventované silnici II. třídy, kde se provoz výrazně zvýší po uzavření Tyršova mostu
v době jeho plánované rekonstrukce.
Celkové náklady na instalaci nového kamerového bodu činily 486.500 Kč, přičemţ 350 tisíc
korun získalo město z Programu prevence kriminality.
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MKS byl vybudován a spuštěn na konci roku 2000. V té době měl 5 kamerových bodů v centru
města. V současné době jiţ zahrnuje 42 kamerových bodů, které monitorují frekventovaná
či z pohledu kriminality nebo dopravy riziková místa.
Nové parkoviště před nemocnicí
Litoměřická nemocnice jiţ má důstojné parkoviště. Celkem 118 parkovacích míst, z toho
11 pro drţitele průkazky zdravotně postiţených, mají k dispozici motorizovaní klienti nemocnice.
Rekonstruovaná plocha nacházející se v blízkosti hlavního vstupu do zdravotnického zařízení,
byla uvedena do plného uţívání v pátek 13. prosince.
Investici uhradilo město Litoměřice, jeţ je zřizovatelem nemocnice. Modernizace plochy
spočívající v odvodnění, vyrovnání povrchu, pokládce zámkové dlaţby, instalaci nového
osvětlení a vybudování bezbariérových nájezdů si vyţádala 3,6 milionu korun (vč.DPH).
Město tak reagovala na poţadavek veřejnosti, který vyplynul z diskusního fóra v domě kultury.
Oprava probíhala od 16. září do konce listopadu, přičemţ v provozu vţdy byla polovina plochy.

Městská památková rezervace, kulturní památky:
Rekonstrukce exteriéru Jezuitského kostela je ukončena
V pátek 23.8.2013 skončily opravy exteriéru odsvěceného jezuitského kostela Zvěstování Panně
Marii v Litoměřicích. Slouţit bude i nadále k výstavám a koncertům. Vnitřní prostory památky
na rekonstrukci teprve čekají.
Galerie vyuţívala odsvěceného kostela v letech 1965 aţ 1975 jako depozitáře a restaurátorské
a truhlářské dílny. Roku 1975 byl bývalý kostel předán Okresnímu národnímu výboru
v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely okresního archivu.
Od roku 1992 se do něj vrátila umělecká díla, hostil čtyři výtvarná sympozia. „Po jejich skončení
se kostel po etapách opravoval. Ale úplné opravy vnějšího pláště se dočkal aţ letos," doplnil.
Kostel zároveň stále slouţil jako výstavní prostor, v současné době v něm návštěvníci mohou
vidět retrospektivu Luďka Jirouska s názvem Hudba všech ročních období.
Po opravách střechy, krovů a exteriéru je potřeba opravit vnitřní prostory.

IV. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, TURISTIKA
ŠKOLSTVÍ
K zápisu do první třídy přišly děti z populačně silného ročníku
Do školních lavic usedne v Litoměřicích ve školním roce 2013/2014 více prvňáčků neţ v roce
letošním. K zápisům do prvních tříd se 6. a 7. února dostavilo 417 dětí. Pravděpodobně šest
desítek z nich dostane odklad povinné školní docházky. Nový školní rok tak prvně zahájí
odhadem 350 dětí, tedy o čtyři desítky více neţ v roce předchozím. K zápisu se totiţ dostavil
silný populační ročník, který v roce 2010 způsobil výraznější převis poptávky nad nabídkou míst
v litoměřických mateřských školách.
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Litoměřické základní školy disponují kapacitou, jeţ zaručuje umístění všech zájemců. Některé
školy mají tradičně převis, ale jiné jsou schopné svoji kapacitou vzdělání ţákům zajistit. Nejvíce
dětí jiţ tradičně přišlo na Masarykovu základní školu, a to 96. Jen o tři méně dorazily na ZŠ
Ladova a 92 chlapců a holčiček se přišlo zapsat na ZŠ Boţeny Němcové. Tři třídy prvňáčků
plánuje v příštím školním roce otevřít ZŠ Ladova a ZŠ U Stadionu. ZŠ Boţeny Němcové
a Masarykova škola by také naplnily tři třídy, nicméně kapacitní moţnosti jim to neumoţňují.
Ředitelé škol mohou otevřít pouze dvě třídy, proto některé děti musejí odmítat. Jednu třídu otevře
v novém školním roce také Soukromá základní škola Lingua Universal.
Část tržby z prvního dne prodeje LIDLu bylo posláno mateřinkám
Město Litoměřice má další velkoplošnou prodejnu. Na rohu ulic Kamýcká a 28. října byl dnes
dopoledne 18.2.2013 prvně otevřen supermarket LIDL. Akce se těšila značnému zájmu
veřejnosti, která neváhala stát frontu na nákupní košík. Slavnostnímu zahájení, v průběhu kterého
nechybělo ani vystoupení dětí mateřské školy a dětské atrakce, byl přítomen i starosta města
Ladislav Chlupáč a ředitelka mateřských škol Monika Mejtová. V této části Litoměřic větší
obchod zcela chyběl. Jeho otevření přispěje k rozšíření nákupních moţností. Navíc přibudou
nové pracovní příleţitosti. S výstavbou supermarketu LIDL zároveň došlo i k revitalizaci území,
které bylo mnoho let nevzhledné a nepřístupné. Dle slibu zástupců společnosti LIDL část trţby z
prvního dne provozu šla na účet litoměřických mateřských škol - šek na 50 tisíc korun převzala
ředitelka litoměřických mateřských škol Monika Mejtová z rukou zástupců společnosti LIDL.
Olympionik Capalini navštívil litoměřickou školu
Kdysi se soutěţilo o odznaky zdatnosti, v současnosti je pro ţáky 6. – 7. tříd připraven pohybový
program Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů (OVOV).
15.3.2013 - Kdysi se soutěţilo o odznaky zdatnosti, v současnosti je pro ţáky 6. 7. tříd připraven
pohybový program Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů (OVOV).
Ten připravili Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské
atletické disciplíně. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek
a chlapců a dát současné generaci školáků příleţitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou,
jaká se osvědčila jim. Jako patroni OVOV působí medailisté a účastníci OH, MS a ME.
Ti nechyběli ani včera v ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích, kde proběhlo městské kolo. Se Štěpánem
Janáčkem, bývalým výtečným tyčkařem, přijel povzbudit mladé sportovce i Libor Capalini, který
na OH v Aténách získal bronzovou medaili v pětiboji.
Litoměřické dny bez úrazu začaly
Celkem 285 ţáků druhých tříd sedmi litoměřických základních škol se 18. dubna na dopravním
hřišti v Litoměřicích seznamovalo s činností sloţek integrovaného záchranného systému v rámci
akce Dětský den bez úrazu. Na stanovištích, která zabezpečovaly pořádková a dopravní Policie
ČR, Městská policie Litoměřice, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Městská nemocnice
Litoměřice, Český červený kříţ, OPER o.s, a Dům dětí a mládeţe Rozmarýn za pomoci studentů
SŠPgHS Litoměřice, bylo opravdu ţivo.
Mateřské školy hlásí volná místa
26.8.2013 - Předškolní zařízení v Litoměřicích určená dětem od třech let prý kapacitní problémy
nemají. Plně se projevil očekávaný trend klesající porodnosti, znamenající i úbytek tříletých dětí.
Jedenáct školek zřizovaných městem s kapacitou 886 míst je schopno umístit všechny děti
ve chvíli, kdy dovrší tří let
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Vedení města rozšiřování kapacity předškolních zařízení neplánuje. Přibyly školky zřizované
soukromými subjekty.
Mateřské školy nemají kapacitní problémy
23.8.2013 - Předškolní zařízení v Litoměřicích určená dětem od třech let nemají kapacitní
problémy. Plně se projevil očekávaný trend klesající porodnosti, znamenající i úbytek tříletých
dětí. Jedenáct mateřských školek zřizovaných městem Litoměřice s kapacitou 886 míst
je schopno umístit všechny děti ve chvíli, kdy dovrší tří let. Obdobně příznivá situace jiţ byla
i v předchozím školním roce. Vedení města proto neplánuje další rozšiřování kapacity
předškolních zařízení.
V papírnictvích se nezastaví. Škola je tady!
Kolik co stojí?
Psací potřeby(propisovací tuţky 15 Kč za kus, barevné tuţky 15 Kč za kus, zvýrazňovače 13 Kč
za kus, sešity 7 12 Kč za kus, desky na abecedu 50 Kč): od 300 Kč
Výtvarné potřeby(barevné papíry 70 Kč, čtvrtky 50 Kč, lepidlo 25 Kč, temperové barvy 50 Kč,
vodovky 40 Kč, štětce 60 Kč, kelímek 20 Kč, skicák 15 Kč): 330 Kč
Školní taška / batoh: 500 - 1 500 Kč;Penál: 100 - 200 Kč
Kufřík: 100 - 200 Kč;Sáček na přezůvky: 30 - 70 Kč
Zástěrka: 60 - 150 Kč;Kornout: 90 - 220 Kč
CELKEM: 1 510 - 2 970 Kč
Varianta se školním setem v ceně 3 000 Kč: 4 200 Kč
Co má umět prvňáček před nástupem do školy?
* Prvňáček by měl mít při nástupu do školy odpovídající slovní zásobu, rozumět opačným
výrazům jako méně-více, nízký, vysoký, široký - úzký.
* Měl by být schopen určit pravou a levou stranu, orientovat se, co je vpředu, vzadu, nahoře,
dole. Měl by rozeznávat základní barvy a geometrické tvary, umět napsat své jméno, počítat do
deseti a vyjmenovat dny v týdnu, měsíce i roční doby.
* Měl by být schopen nakreslit postavu včetně všech prstů na končetinách a jiných detailů.
* Základy slušného chování, primární sportovní aktivitu a musí být schopen soběstačnosti.
* Dítě se musí umět představit, říct svou adresu a jména obou rodičů. Mělo by umět pozdravit,
poděkovat a poţádat, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky.
Dětí přišlo do litoměřických škol více, ale vešly se
Litoměřické základní školy přivítaly ve srovnání s předchozími roky vysoký počet prvňáčků.
Do školních lavic totiţ prvně přišly děti z populačně silného ročníku, který před třemi lety
zapříčinil převis poptávky nad kapacitními moţnostmi zdejších mateřských škol.
„Zatímco loni do prvních tříd nastoupilo 297 dětí, letos jich přišlo 340. Z devátých tříd přitom
odešlo pouze 211 školáků. S výjimkou Havlíčkovy a školy Na Valech jsou tak „základky" plné.
Jde však o krátkodobý stav, protoţe v následujících letech bude šesti a sedmiletých dětí zase
ubývat.
Po dvou třídách i letos otevřela ZŠ B. Němcové a Masarykova. Jde přitom o zařízení, jejichţ
ředitelé museli děti s ohledem na kapacitní moţnosti odmítat. Dvě třídy prvňáčků mají
i Havlíčkova a škola Na Valech, o jednu více je U Stadionu. Letos nejvíce tříd otevřela
ZŠ Ladova, a to čtyři. Díky tomu tak můţe být v jedné třídě „Ladovky" jen 21 prvňáčků. Ještě
49

méně, a to sedmnáct aţ devatenáct jich je v Havlíčkově škole a Na Valech. S ohledem
na kapacitní moţnosti budov jich má ve třídě nejvíce, a to shodně po 28 dětech, ZŠ B. Němcové
a Masarykova. I tento počet je však v souladu s ministerskou vyhláškou, jeţ povoluje maximálně
30 dětí.
Výjimku z počtu ţáků aţ na 34 můţe povolit jedině zřizovatel. Kapacity litoměřických škol jsou
dostatečné a důleţité je zachovat kvalitu výuky.
Do školních lavic usedlo letos nezvykle hodně prvňáčků
Litoměřické základní školy přivítaly 2. září ve srovnání s předchozími roky vysoký počet
prvňáčků. Do školních lavic totiţ prvně přišly děti z populačně silného ročníku, který před třemi
lety zapříčinil převis poptávky nad kapacitními moţnostmi zdejších mateřských škol.
Zatímco loni do prvních tříd nastoupilo 297 dětí, letos jich přišlo 340.
Z devátých tříd přitom odešlo pouze 211 školáků. S výjimkou Havlíčkovy a školy Na Valech
jsou tak „základky“ plné. Jde však o krátkodobý stav, protoţe v následujících letech bude šesti
a sedmiletých dětí zase ubývat.
„Po dvou třídách i letos otevřela ZŠ B. Němcové a Masarykova. Jde přitom o zařízení, jejichţ
ředitelé museli děti s ohledem na kapacitní moţnosti odmítat. Dvě třídy prvňáčků mají i
Havlíčkova a škola Na Valech, o jednu více je U Stadionu. Letos nejvíce tříd otevřela ZŠ Ladova,
a to čtyři.
Díky tomu tak můţe být v jedné třídě „Ladovky“ jen 21 prvňáčků. Ještě méně, a to sedmnáct aţ
devatenáct, jich je v Havlíčkově škole a Na Valech. S ohledem na kapacitní moţnosti budov jich
má ve třídě nejvíce, a to shodně po 28 dětech, ZŠ B. Němcové a Masarykova. I tento počet je
však v souladu s ministerskou vyhláškou, jeţ povoluje maximálně 30 dětí. Výjimku z počtu ţáků
aţ na 34 můţe povolit jedině zřizovatel.
Školáci dostali novou tělocvičnu
Nová tělocvična vyrostla během deseti měsíců na pozemku Základní školy speciální, Základní
školy praktické a Praktické školy v Šaldově ulici v Litoměřicích, tedy u školy, kterou zřizuje
Ústecký kraj. Z jeho rozpočtu na ni bylo vyčleněno 16 milionů korun.
Dodavatel moderní stavbu s unikátními prvky (samospouštěcí venkovní ţaluzie, stropní topení
ad.) postavil od 1. října 2012 do konce července letošního roku. Tělocvičnu, jeţ je propojena
s hlavní budovou školy, otevřeli 5. září jako dárek školákům k zahájení nového školního roku.
Děti z mateřinek sportovaly na hřišti ZŠ v Havlíčkově ulici
Celkem 220 dětí z litoměřických mateřských škol se zúčastnilo malé olympiády, která
se uskutečnila 23. a 24. září na hřišti Základní školy v Havlíčkově ulici. Sportovní dopoledne
připravila Kateřina Doktorová z občanského sdruţení Zdatný školák, a to ve spolupráci s městem,
ředitelkou školy Blankou Jeţkovou a ředitelkou mateřských škol Monikou Mejtovou. Ceny
dětem předával i starosta Ladislav Chlupáč.
Titul MBA získali v Litoměřicích první manaţeři
V Litoměřicích promovali první profesionální manaţeři. Prestiţní certifikát Master of Business
Administration (MBA) převzalo devět studentů na konci září v průběhu slavnostního aktu, který
se uskutečnil v salonku hotelu Salva Guarda za přítomnosti starosty města Ladislava Chlupáče.
Certifikáty studenti přebírali od prezidenta Institutu manaţerské ekonomie v Litoměřicích,
profesora Vladimíra Gozora.
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Výstava škol byla tradičně v domě kultury
Při rozhodování, kterou školu po absolvování základní školy zvolit, můţe vám a vašim dětem
pomoci výstava středních škol a učilišť „Škola 2013" v domě kultury ve dnech 15. a 16. října.
Na letošním 14. ročníku akce se stejně jako v předchozích letech prezentovaly nejen školy
pocházející z litoměřického regionu, ale i z jiných koutů České republiky
Počty ţáků v ZŠ ve školním roce 2013/2014
Základní škola
ZŠ B. Němcové
ZŠ Havlíčkova
ZŠ Ladova
ZŠ Na Valech
Masarykova ZŠ
ZŠ U Stadionu
Celkem

počet ţáků počet tříd
475
18
269
15
486
23
297
15
471
18
447
21
2445
110

KULTURA
HUDBA, SBOROVÝ ZPĚV:
Litoměřické varhanní léto 2013
Koncerty

se kaţdoročně konají v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí od 19 hodin,
vstupenky jsou v prodeji na místě vţdy 30 minut před začátkem koncertu. Letošní vstupné bylo
pro dospělé 150 korun a pro děti a studenty 50 korun.
Za roky 1991 - 2012 se uskutečnilo 126 koncertů, na kterých se podílelo 125 umělců a souborů
z 24 zemí ze 4 kontinentů.
Litoměřická katedrála sv. Štěpána disponuje vyjímečnými varhanami, jejichţ moţnosti výrazně
převyšují zdejší liturgické potřeby. Před rokem 1989 byla myšlenka varhanních koncertů
v litoměřické katedrále z politických důvodů neuskutečnitelnou touhou, avšak po listopadových
událostech roku 1989 se konečně otevřela cesta k realizaci kulturnáích akcí tohoto druhu.
Podnět k uspořádání pravidelné varhanní přehlídky vzešel od Bohdana Malowicze. V roce 1990
s pomocí tehdejšího dómského faráře Josefa Helikara uspořádali v katedrále koncert, na němţ
vystoupil varšavský varhaník Andrej Chorosinski. Vzhledem k širokému zájmu a pozitivním
ohlasům veřejnosti byly započaty přípravné práce a o rok později se jiţ uskutečnil první ročník
festivalu Litoměřické varhanní léto. Zázemí festivalu poskytl Dům kultury Litoměřice v čele
s tehdejším ředitelem Rudolfem Wlodárkem. Záštitu převzal přednosta Okresního úřadu Josefa
Pol, litoměřický biskup ThDr. Josef Koukl a starosta Litoměřic Ing. Zdeněk Rosol. Organizačně
festival od počátku řídila jeho dlouholetá tajemnice a spoluzakladatelka Jana Jenčková (do roku
2005), úloha uměleckého poradce připadla docentovi varhanní hry na varšavské Hudební
akademii F. Chopina Jaroslavu Malanowiczovi, který tuto činnost vykonával do roku 2011 a jako
registrátor se účastnil většiny festivalových koncertů.
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V roce 1994 odmítl Okresní úřad Litoměřice varhanní léto nadále financovat a festivalu se ujalo
Město Litoměřice, které je dodnes jeho hlavním garantem. Díky pochopení některých předních
představitelů města mohl festival kaţdý rok posouvat programovou i kvalitativní laťku o něco
výše a dnes se jiţ řadí mezi varhaníky vysoce uznávané a vyhledávané varhanní festivaly.
Dokladem toho je i mnoţství koncertních nabídek od vynikajících varhaníků z celého světa,
coţ navíc dává organizátorům moţnost širokého výběru.
V Katedrále sv. Štěpána proběhlo zahájení 23. ročníku Varhanního léta. Úvodní slovo pronesl
starosta Ladislav Chlupáč s proboštem Jiřím Hladíkem.
První koncert Varhanního léta si přišlo poslechnout do katedrály okolo 80 návštěvníků.

1. festivalový koncert
12. června 2013
Interpret:

PAVEL KOHOUT (ČR)
Program:
Antonín DVOŘÁK
Preludium D dur
Fuga D dur
Humoreska, op. 101, Nr.7
(varhanní úprava Pavel Kohout)
Symfonie č. 9e - molll, Op. 95
"Z nového světa"
I. Adagio - Allegro molto
II. Largo
III. Scherzo, Molto vivace
IV. Allegro con fuoco
(varhanní transkripce Zsigmond Szatmáry)
Pavel Kohout (1976) se řadí k nejúspěšnějším
českým a evrropským varhaníkům.

2. festivalový koncert
17. července 2013
Interpreti:

MARTIN HROCH, JANA WALLINGEROVÁ A ZDENĚK SVOZIL (ČR)
Program:
"PERLY DUCHOVNÍ HUDBY"
Duchovní hudba určená nejen pro sakrální prostory. Hloubka a výraz kontrastující s líbezností a
zpěvností nejslavnějších duchovních árií...
J. S. BACH
Duchovní árie z katát (výběr)
G. F. HÄNDEL
Lascia ch'io pianga
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C. FRANCK
Panis Angelicus
W. A. MOZART
Ave verum corpus
G. CACCINI
Ave Maria
CH. GOUNOD
Ave Maria
F. SCHUBERT
Ave Maria
A. DVOŘÁK
Biblické písně
Panno matko (Svatá Ludmila)
B. SMETANA
Večerní písně výběr)
B MARTINŮ
Usnula Maria (Písně na jednu stránku)

Martin Hroch (varhany)
Jana Wallingerová, rozená Štefáčková (mezzosoprán)
Zdeněk Svozil (housle)
Jiţ druhý koncert v rámci Litoměřického Varhanního léta se uskutečnil v katedrále sv.Štěpána na
Domském náměstí.
Na varhany tentokrát zahrál Martin Hroch a posluchače jistě potěšil i mezzosoprán Jany
Walingerové. Ţe je o duchovní hudbu stále zájem potvrdila i návštěvnost. Kostel byl plný, přišlo
105 posluchačů.

*****
3. festivalový koncert
21. srpna 2013
Interpreti:

PETER FRISÉE A CHRISTOPH ANGERER (RAKOUSKO)
Program:
Main organ:
WIDOR
from Symphonie 6 g minor op.42/2
Baroque organ:
GIOVANNI TOESCHI
Sonata D for Viola d'amore an organ
TELEMANN
Fantasia 1 B-flat-Major for violin solo
HASSE
Sonata V D-Major for violin and continuo
Main organ:
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WIDOR
from Symphonie 6

Peter Frisée (varhany). Narodil se roku 1983 v Grazu ve Štýrsku.
Christoph Angerer (viola). Narozený v roce 1966 v Bonnu, s rakouským a švýcarským
občanstvím.

4. festivalový koncert
18. září 2013
Interpreti:

Josef POPELKA a Jaroslav SVĚCENÝ (ČR)
Program:
G. F. HÄNDEL
Sonáta F-Dur Adagio, Allegro, Largo, Allegro
A. VIVALDI
Sonáta č. 4 d-moll Andante, Allegro, Adagio, Allegro
J. MASSENET
Meditace Thais
L. BOELMANN
Gotická suita Chorál, Gotický menuet, Modlitba k Panně Marii, Toccata
J. SVĚCENÝ
Crámová fantasie pro housle sólo
G. TARTINY
Sonáta g-moll "Didona abbandonata" Affettuoso, Presto, Larghetto, Allegro comodo
A. CRELLI
Sonáta č. 12 "La Folia"
J. S. BACH - CH. GOUNOD
Ave Maria
G. F. HÄNDEL
Largo z opery Xerxes

Josef POPELKA (varhany). Byl ţákem profesora K. Pokory na kroměříţské konzervatoři
a na praţské AMU studoval u dr. J. Reinbergera a prof. J. Hory.
Jaroslav SVĚCENÝ (housle). Rodák z Hradce Králové je jedním z nejvýznamnějších
současných českých houslistů.
*****
Litoměřická notička
Ve dnech 19. - 20. dubna 2012 proběhl jiţ 16. ročník festivalu za účasti 15 sborů, které
vystoupily ve třech koncertech. Mimo tradičních hostů - Vinohrádek Ţalhostice, Sluníčko
Křešice, Kytička Litoměřice, Koťata Lovosice, Brozanského školního sboru se letošního ročníku
účastnily i další dva hosté. Tím prvním byl sympatický chlapecký sbor Bruncvík z Prahy a tím
druhým přípravný jablonecký sbor Amici, gaudete.
V zahajovacím koncertu vystoupili Páni kluci, Puellae cantantes a Bruncvík Praha. V druhém
koncertu - duchovní hudby, vystoupili v Kostele Všech Svatých mimo tří jiţ zmíněných sborů
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ještě i Litoměřický Hlásek. Třetí koncert byl přehlídkou sborů Litoměřicka - 13 sborů, mj. ještě
přípravky školy.
Páni kluci oslavili 20 let ve velkém stylu!
Chlapecký sbor Páni kluci, který je jedním z pouhých pěti chlapeckých sborů v České republice
nyní slaví 20 let od svého zaloţení. V pátek večer 31.5.2013 proběhl slavnostní koncert
v litoměřickém Domě kultury.
Vzniká tradice setkávání fujaristů v Litoměřicích
14.10.2013 - V Litoměřicích by se měli kaţdý rok scházet lidé, kteří hrají na fujaru. Letošní první
ročník měl spíše komorní charakter, zakončil ho společný koncert v jezuitském kostele. Skupina
hráčů se nejprve sešla v hudebním sále litoměřického multifunkčního prostoru Okamţik, kde
si společně zahráli a vyměňovali zkušenosti. Veřejnost měla šanci si tu poslechnout jejich hudbu,
ale také získat o slovenském lidovém nástroji informace, případně si na něj i zahrát.

VÝTVARNÁ DÍLA, FOTOGRAFIE ...
Výstava děl zesnulého malíře Jana Grimma
V litoměřickém hotelu Salva Guarda byla od pondělí 22.4.2013 zpřístupněna výstava děl
zesnulého malíře Jana Grimma. Výstava se koná u příleţitosti nedoţitých sedmdesátých
narozenin tohoto významného občana Litoměřic.
Fotosoutěţ má přiblíţit vnímání sociálních sluţeb veřejností
25.10.2013 - Prezentovat sociální sluţby poskytované ve městě Litoměřice je cílem fotografické
soutěţe, kterou tento týden vyhlásili pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Litoměřicích pod názvem „Sociální sluţby očima veřejnosti“.
Fotografie, které budou do soutěţe přihlášeny, přiblíţí vnímání sociální tematiky očima
veřejnosti. Soutěţ je určena pro všechny věkové skupiny profesionálních i amatérských
fotografů.
Termín zaslání fotografií je do 30. dubna 2014. Snímky vyhodnotí odborná komise. „Vernisáţ
spojená s předáním cen proběhne ve druhé polovině května příštího roku v Domově na Dómském
pahorku.
Soutěţ se uskuteční v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních
sluţeb v Litoměřicích, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V hradu proběhne další fotografická výstava
Vstupní prostory litoměřického hradu zkrášlí velkoformátové fotografie. Centrum cestovního
ruchu totiţ pořádá další z řady fotografických výstav. Jiţ v neděli 30. června se od 16 hodin
uskuteční v hradu vernisáţ výstavy snímků Zdeňka Halíře a Vladimíra Kuřátka, nazvaná Máchův
kraj poetický. Tématem je kraj pod Bezdězem, který Karel Hynek Mácha tolik miloval. Není
přitom náhodou, ţe výstava proběhne právě v Litoměřicích.
Nová výstava ve fotogalerii v hale nemocnice byla s ochutnávkou fair trade výrobků
Jiţ od 1. července 2013 je ve fotogalerii v hale Městské nemocnice v Litoměřicích k vidění další
výstava. Pacientům a návštěvníků nemocnice byl představen seriál „Noční rybaření“,
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jehoţ autorem je berlínský fotoţurnalista vietnamského původu Kien Hoang Le. Tento autor,
který je na volné noze a pracuje pro deníky i nevládní organizace po celém světě, se ve své práci
zaměřuje na dokumentární a publicistickou fotografii.
Součástí uvedení výstavy byla propagační akce na podporu myšlenky fair trade, v rámci které
návštěvníci mohli ochutnat kávu, čaj a další výrobky z podporovaných zemí třetího světa.
Výstava v hradu prezentuje snímky Litoměřic a okolí
Litoměřický fotograf Petr Klingr vystavuje od 1. srpna aţ do konce měsíce ve výstavních
prostorách hradu soubor fotografií s motivem Litoměřic a jejich blízkého okolí.
Petr Klingr nejraději fotografuje přírodu a architekturu - města jeho srdci blízká, staré pivovary,
sakrální stavby a, jak sám říká, „takové to krásno a milo“.
Africkou současnost nahradí místní historie
Litoměřice, jak jsme je znali II. je název výstavy, která od čtvrtka 29. srpna 2013 nahradila ve
fotogalerii v hale Městské nemocnice v Litoměřicích velkoformátové fotografie dokumentující
ţivot rybářů ţijících u jezera Malawi.
Jedná se o pokračování seriálu s názvem „Litoměřice, jak jsme je znali“, který byl ve fotogalerii
litoměřické nemocnice uveden v loňském roce a který se u veřejnosti setkal s obrovským
úspěchem a vyţádal si tak pokračování.
Výstava představuje řadu litoměřických lokalit zachycených na historických fotografiích.
Mnohdy se jedná o zcela unikátní záběry objektů a míst, která jiţ zcela nebo zčásti zmizela, jako
např. staré Pokratice, Vojtěšské náměstí, hotel Rak a Slávie, restaurace U Burešů.
31.7.2013 - Kavárna litoměřického kina Máj prošla modernizací. Během první poloviny
července, kdy byla mimo provoz, došlo kromě vymalování i k rekonstrukci rozvodů elektřiny,
instalaci nového nábytku a úpravě baru. Stalo se tak v souvislosti se změnou provozovatele.
Po ukončení nájemního vztahu provozují kinokavárnu přímo Městská kulturní zařízení
Litoměřice, příspěvková organizace města.
Humor ve fotografii ve výstavních prostorách hradu
Vernisáţ výstavy HuFO aneb Humor ve fotografii proběhla v pátek 27. září ve výstavních
prostorách Hradu Litoměřice. Výstava pěti litoměřických autorů bude k vidění do 11. října
ve výstavních prostorách Hradu Litoměřice. Snímky zde vystavují fotografové Petr Hermann,
Luděk Veselý, Pepa Rotter, Mirek Zimmer a Karel Pech. Humorné situace přibliţuje zhruba
třicet vystavených snímků.
„Hory doly“ výstava velkoformátových fotografií
Další kulturní událost v hradu se uskuteční jiţ 8. října, kdy bude v 17 hodin zahájena v prvním
patře historického objektu vernisáţ výstavy velkoformátových fotografií nezdolné krajiny
severních Čech nazvaná Hory doly, jejímţ autorem je Jan Hodač. Výstava potrvá do 8. listopadu.
Práce handicapovaných nahradily obrázky ze soutěţe
Po třech letech byly v první polovině září v hlavních chodbách nemocnice, které slouţí
pacientům a návštěvníkům zároveň jako galerie, obměněny vystavované obrázky. Původní díla
klientů Centra sociální pomoci Litoměřice, která přibliţovala ţivot lidí se sociálním a mentálním
postiţením, byla nahrazena výtvory dětí, které se zapojily do soutěţe „Kdo bydlí v trávě“
pořádané letos na jaře Správou chráněné krajinné oblasti České středohoří v rámci projektu
LIFE+ Stepi Lounského středohoří.
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Galerie je situována ve spojovacích chodbách mezi pavilony D (od bufetu "na kříţi") do pavilonů
F (interní), G (chirurgický), H (rentgen) a E (gynekologický). Dále pak v chodbě k pavilonu
C (k chirurgické ambulanci) a u centrálního příjmu. Část obrázků je i na chodbě ředitelství
v budově H ve 3. NP.
K vidění jsou zde práce dětí z celého Ústeckého kraje.
Černobílá fotografie
Od 1. listopadu 2013 byla ve fotogalerii v hale Městské nemocnice k vidění další výstava.
Tentokrát zde vystaval litoměřický fotograf Břetislav Tošner, člen fotoklubu Porta, dříve
Fotoklubu Kalich SČF. Výstava nese název Černobílá fotografie a není zaměřena tematicky.
Najdeme zde jak fotografie z Litoměřic, tak i snímky lidí.

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH
Jiří Seifert - sochy 24. 5. - 6. 10. 2013
Po dvaceti letech se můţe litoměřické publikum znovu těšit z přehlídky děl Jiřího Seiferta, který
od šedesátých let dvacátého století obohacoval české sochařství o zcela autentickou výpověď
zaloţenou na vnitřním proţitku člověka.
Ilja Bílek a Luba Bakičová - Skloňování 19. 4. - 2. 6. 2013
Ilja Bílek absolvoval VŠUP v Praze, ateliér sklářské tvorby u prof. Stanislava Libenského.
Od 80. let 20. století vystavuje doma i v zahraničí, od r. 1996 vede ateliér Sklo na Fakultě umění
a designu UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2010 obdrţel Cenu rektora UJEP za výtvarnou
činnost.
Ve své volné tvorbě Ilja Bílek ponejvíce vyuţívá skladebnosti geometrických ploch, a aby dosáhl
dramatické formy, často kombinuje různé druhy skla. Skleněné kompozice vnímá vţdy
prostorově, prostorové utváření plastik bývá odvozené z tvarosloví, které nabízí zvolená
technologie, nebo z architektonicky cítěných konstrukcí. Hmota plastik se dynamicky proměňuje
s různými úhly pohledu. Díla vystavená na litoměřické výstavě zachycují průřez dosavadní
tvorbou Ilji Bílka, jeho směřování ke stále úspornějšímu způsobu vyjadřování
a ke koncentrovanějšímu sdělení. Pro výstavní prostor své plastiky uváţlivě komponuje
a nechává spolupůsobit světelné vlivy.
Luba Bakičová je absolventkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, ateliéru Sklo, který vede Ilja Bílek.
Ve své tvorbě se Luba Bakičová zaměřuje na odhalování skrytých vlastností skla, nepracuje tolik
s přísnou geometrií tvarů, ale naopak spíše uvolňuje sepětí forem. Vyuţívá i formu plánovaného
experimentu, kdy v extrémních situacích, např. při vysokých teplotách, prověřuje chování
různých druhů sklovin. K tvorbě nevyuţívá pouze sklo, ale kombinuje ho s jinými druhy
materiálů, například s ţárobetonem. Skleněnou hmotu nechává stékat do ţáruvzdorných hmot,
přísnost základního tvaru tak navozuje kontrast s měkkostí roztaveného skla. Ve svém výtvarném
vyjádření vyuţívá minimalistickou formu, častým tématem autorčiných prací je moment
vratkosti. Tak jako Ilja Bílek, i Luba Bakičová pracuje s prostorem, i kdyţ poněkud odlišným,
spíše konceptuálním způsobem. Svá díla z tabulového skla začleňuje do reálného galerijního
prostoru.
Aleš Lamr - Nebeská setba 14. 6. - 4. 8. 2013
v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii
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Luděk Jirousek - Hudba všech ročních období 21. 8. - 6. 10. 2013
v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii
V dějinách umění se skladby obrazné hudby či hudební témata v obrazech vyskytují poměrně
často. Luděk Jirousek však na základě svých erudovaných teoretických úvah při své výtvarné
činnosti uvedl v ţivot skutečnou vizuální hudbu. I tento termín „přivedl na svět“, tak jako pojem
vizuální symfonie. Síla jeho malířské dovednosti podloţená vědeckým zaměřením spočívá právě
v nich.
ZÓNA - 1981 - 1992 - 1994 - 2013 4. 10. - 17. 11. 2013
V první části výstavy je představena tvorba a environmentální projekt z let 1981–1983, kdy Jiří
Sozanský a další umělci, které oslovil, reagovali na ničené a pomalu mizející staré město Most,
ustupující těţbě hnědého uhlí. Umělci se snaţili zachytit atmosféru proměny prosperujícího
a kulturního města v bezduchou krajinu a následnou devastaci společnosti.
Vystaveny jsou i objekty a fotokoláţe Jiřího Sozanského z let 2011–2013, kdy se autor
v souvislosti s připravovanou publikací Zóna znovu vrátil k tématu zničeného Mostu, spolu
s portréty a texty básníka Emila Juliše, se kterým Sozanský navázal přátelství a spolupráci.
Sozanského tvorba je doplněna kresbami Lubomíra Janečky, českého sochaře ţijícího v USA,
jehoţ kresby nevadské pouště evokují krajinu Mostecka, a kresbami Petra Kováře inspirovanými
vytěţenou krajinou.
Ve druhé části výstavy jsou prezentována díla související s mezinárodními sympozii Barok a
dnešek z roku 1992 a Otevřený dialog z roku 1994, pořádanými v bývalém jezuitském kostele
Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Občanským sdruţením Symposion ve spolupráci
s litoměřickou galerií. Sympozia měla přispět k znovu oţivení zanedbaného a veřejnosti nově
zpřístupněného kostela. Oslovení výtvarníci svými díly reagovali na úchvatnou barokní
architekturu Octaviana Broggia, která dlouhodobým nevhodným vyuţíváním značně utrpěla.
Kromě českých umělců se sympozií účastnili i autoři z Německa, Švýcarska, Itálie, Francie,
Rakouska, USA, Maroka, Iráku a z Japonska.

DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU
Tak jako kaţdý rok, byla Dílna v zimním období uzavřena.
Výstava Dámský salón (18.5. - 30. 6. 2013)
Zahajovací výstava sezony 2013 s módní přehlídkou v Dílně ručního papíru v Litoměřicích.
Výstava Ireny Štyrandové (23.7. - 30. 8. 2013) Autorská výstava předsedkyně sdruţení Ing.
Ireny Štyrandové k desetiletému výročí Dílny ručního papíru o.s. v Litoměřicích.
Stano Gajdoš, fotografie (20.9. - 31. 10. 2013)
Autorská výstava fotografa Stano Gajdoše v Dílně ručního papíru v Litoměřicích.
Dílna ručního papíru slaví
7. listopad - Dílna ručního papíru v Litoměřicích „slaví“ letos první jubileum. Ve starobylé věţi
hradebního opevnění města ve Velké Dominikánské ulici, kde má od radnice prostory
v pronájmu za symbolickou cenu, totiţ sídlí a vyvíjí řadu aktivit jiţ deset let. Občanské sdruţení
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Dílna ručního papíru bylo zaloţeno v roce 2003 nadšenci, výtvarníky a technology s cílem předat
celoţivotní profesní i zájmové zkušenosti s tradiční výrobou ručního papíru. Irena Štyrandová,
učitelka odborných předmětů na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední škole ve Štětí,
je předsedkyní a zakladatelkou sdruţení. Ručním papírem se zabývá od 80. let a od roku 1996
vystavuje obrazy, artefakty a tapiserie z papíru samostatně i na společných výstavách po celé
České republice.

OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH
Egyptologie – Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze 15. 3. - 30. 6. 2013 (Výstava)
Fotograf, dokumentátor a pedagog MgA. Ing. Martin Frouz spolupracuje s Českým
egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a právě v rámci
této spolupráce vznikaly unikátní fotografie dokumentující práci české expedice na poli stavitelů
pyramid v Abúsíru i soudobé výzkumy v egyptské Západní poušti. Návštěvníci však na výstavě
uvidí i trojrozměrné předměty, např. sádrové odlitky reliéfní výzdoby z hrobek v Abúsíru.
Muzejní noc 17.5. - 18. 5. 2013
Pozdrav z Litoměřic 9. 7. - 22. 9. 2013 (Výstava)
Výstava starých pohlednic pocházejících ze sbírek soukromého sběratele pana Ladislava Helcla
návštěvníky seznámila s podobou Litoměřic i dalších měst a vesnic tak, jak vypadaly v době
Rakouska-Uherska a první republiky. Přenesla je do časů, kdy posílání pohledů bylo
celonárodním „sportem“ a proţívalo svůj zlatý věk.
Ve stopách Mistra Theodorika 1. 9. - 30. 9. 2013 (Výstava)
Výstava prací účastníků Letní týdenní muzejní dílny představila mnoţství námětů pro výtvarné
tvoření i zábavné učení inspirované dobou Karla IV.
Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce 1. 10. – 24. 11. 2013 (Výstava)
VÝBĚR z Platinové kolekce světoznámého fotografa Roberta Vańa
Bejvávalo… – Vzpomínání ve fotografiích Karla Hníka Vzpomínání ve fotografiích Karla
Hníka (Výstava) 3.12. 2013 – 29. 1. 2014
Výstava návštěvníkům umoţní navštívit dílny mistrů svého řemesla. Autor fotografií svým
objektivem zachytil nositele lidových tradic při práci, fotografoval pracovní zákoutí, nářadí, které
tisíckrát prošlo rukama svých majitelů i výrobky, které jsou výsledkem léty nabyté zručnosti.
Záběry tak nejsou jen věcným svědectvím o tradiční řemeslné výrobě, ale obrazovým
vyprávěním dýchajícím atmosféru starých časů.
Soubor fotografií zapůjčilo Krkonošské muzeum Vrchlabí. Z tohoto města fotograf Karel Hník
také pochází. Mezi lety 1990 aţ 2003 byl fotografem Správy KRNAP. Motivy hor
a krkonošských zákoutí jsou častým námětem jeho snímků. Znalost místa a častý kontakt
s krajinou se projevily v hlubší fotografické reflexi, která zahrnula také místní řemeslníky –
nositele starých tradic, jejichţ rukodělná práce citlivě těţí z místních zdrojů.
„V době, kdy snímky vznikaly, nebyla uţ realita docela taková, jakou by ji chtěl mít a jakou
potřeboval pro svůj záměr. A tak se při hledání ideálních záběrů v interiérech roubenek potýkal
s elektrickými troubami, praktickými, leč nehezkými "vikslajvantovými" ubrusy, bakelitovými
hodinami a nezbytnými televizory. Takový však je běh času. Zanedlouho pominou i lidé,
jejichţ dílem se uzavírá poslední kapitola tradic předků.
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Drátenictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Výstava Cechu česko-moravských
uměleckých dráteníků 3. 12. 2013 – 23. 2. 2014
Výstava představí sbírku Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků.
Drátenictví je řemeslo, které má svůj původ na Slovensku. Odtud se dráteníci vydávali za
obţivou nejen po celé Evropě, ale i za oceán do Ameriky. V domácnostech našich předků se
výrobky dráteníků nejčastěji objevovaly v podobě sítí na rozbité hrnce a dalších praktických
pomůcek. Ve 20. století však toto řemeslo téměř vymizelo. V současnosti se na znovuoţivení
drátenické tradice a jejím rozvoji podílí mimo jiné i Cech česko-moravských uměleckých
dráteníků, který svoji sbírku vystaví v litoměřickém muzeu. Cech je neziskovou zájmovou
organizací, která sdruţuje jak amatérské výtvarníky, tak profesionály, kteří se věnují výtvarnému
zpracování uţitných i dekorativních předmětů z drátu.

KNIHOVNA KARLA HYNKA MÁCHY V LITOMĚŘICÍCH
Tradiční multiţánrová akce - Muzejní noc
Muzejní noc s bohatým programem proběhne v Litoměřicích 17. a 18. května. Akce navazuje
na předchozí ročníky, které si kladou za cíl oslovit návštěvníky prezentací institucí, které pečují
o kulturní dědictví, ukázat jim je v netradičním čase a s neobvyklým programem. Litoměřice
se tak zařadí mezi města, kde probíhá takzvaný Festival muzejních nocí a zároveň jsou
v Ústeckém kraji jediným městem, kde tento festival probíhá ve více institucích. Akci finančně
podpořilo město Litoměřice.
Celý páteční program se ponese v duchu Egypta. V Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích začíná program od 17 hodin, kdy se jednotlivá oddělení přenesou do doby egyptských
faraónů. V muzeu zase bude připravena výtvarná dílna pro děti, ale i pro dospěléi ochutnávka
afrických čajů Čajovny Hóra. Kinoklub Ostrov přichystal promítání výpravného historického
velkofilmu Faraon.
V sobotu bude program pokračovat v prostorách galerie. Výtvarné dílny začínají od 14 hodin,
a na ně naváţe bohatý program - bubenická dílna s názvem Indiánskou stezkou, koncert
vokálního souboru Appendix, komentovaná prohlídka výstavy Ilji Bílka, přednáška, videoinstalace, koncert F.A.B. – bubenic na africké bubny a koncert skupiny Skaţená Skarlet.
V Dílně ručního papíru proběhne v 15 hodin vernisáţ výstavy Dámský budoár, a dále pak módní
přehlídka modelů a oděvních doplňků z papíru ţáků základní školy ze Štětí, výtvarné dílny,
módní přehlídka Evy Wágnerové a podvečerní tvoření z papíru.
Centrum cestovního ruchu nabídne na nádvoří gotického hradu od 17 hodin středověkou krčmu,
ochutnávku vína i piva, kostýmované prohlídky a představení Hynkova hravého divadla.
Kavárna Fér Kafe představí hned několik ţánrů pouličního divadla.
Máchovou stopou 2013
2013-04-15
Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města vypisuje 5. ročník literární
soutěţe.
Do 5. ročníku soutěţe Máchovou stopou, kterou vyhlásila knihovna, došlo k uzávěrce 31. 8. 2013
celkem 42 děl. 28 povídek na volné téma došlo v kategorii dospělých (12 ţen na 16 muţů), 14
příspěvků přišlo v kategorii středoškoláků (10 dívek na 4 chlapce).
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Svatý Martin přijel ke knihovně na bílém koni v neděli 10. listopadu
Jiţ třetím rokem připravila knihovna K. H. Máchy, příspěvková organizace města, speciální
svatomartinský program. Děti i jejich rodiče se mohli těšit na kvízy, soutěţe a ochutnávku
svatomartinských rohlíčků. Hlavním programem však bylo setkání svatého Martina, který přijede
na bílém koni s ţebrákem, kterému světec daroval plášť.
Pak následovalo slavnostní slovo probošta litoměřické kapituly Jiřího Hladíka.
Celý letošní rok bude knihovnu provázet motto „Staří/mladí aneb Stárneme od mládí“.
Rádi bychom povzbudili starší obyvatele Litoměřic k aktivnějšímu způsobu ţivota ve městě,
nabídli jim moţnost realizace jejich snů a přání, na která v aktivním věku nebyl čas. V roce 2011
vznikly při knihovně dva seniorské kluby.
Kurz tvůrčího psaní pro dříve narozené LiPen vydal jiţ čtyři sborníky. Setkávání jsou zaměřena
na různé literární ţánry, podporují rozvoj myšlení a fantazie, nechávají prostor k sebevyjádření
a ke kreativitě. Členové klubu pořádají pro veřejnost autorské večery.
Druhým seniorským klubem je Dopolední klub aktivního stáří. Kaţdé páteční dopoledne zde
účastníci trénují paměť, cvičí, povídají si o zdravé výţivě, jsou pro ně připraveny tvořivé dílny.
Společně také navštěvují výstavy, výlety. Navazují zde nová přátelství, a díky klubu se potkávají
i mimo prostor knihovny.
Tuto nabídku jsme rozšířili o výuku angličtiny. V současné době jsou senioři rozděleni do dvou
skupin (začátečníci a mírně pokročilí), lekce navštěvují pravidelně kaţdé úterý. Od března budou
tyto kurzy pro velký zájem ještě rozšířeny (středa).
Knihovna K. H. Máchy je dále zapojena do projektu SENSEN – Senzační senioři. Projekt Nadace
Charty 77/Konta bariéry je určen aktivním seniorům z celé republiky. V naší knihovně,
spolupráci s krouţkem Staň se rozhlasovým reportérem, děti zpovídají své prarodiče. Získaný
materiál bude zaznamenaný na zvukovém nosiči, který se stane součástí podzimní bulletinu.
V září v knihovně zahájíme velkou výstavu Stárneme od mládí, která návštěvníky knihovny
provede všemi jiţ zmíněnými aktivitami.
Projekt, který jsme připravili v rámci Roku s českými ilustrátory, se jmenuje Kalendář pro pana
Ladu. V knihovně je výstavka dětských prací, právě z těch nejlepších kalendář sestavíme.

DALŠÍ KULTURNÍ UDÁLOSTI
Sochařské sympózium se po letech vrací
Litoměřice - Po čtyřleté pauze se do Litoměřic letos opět vrátilo sochařské sympózium. Jde o třetí
ročník akce, která však byla svým rozsahem menší, neţ bývala v minulosti.
Radnice vyčlenila na akci letos 200 tisíc korun (v minulosti to bylo aţ půl milionu korun).
„Částka je v době úspor niţší.
Vernisáţ výstavy Expedice Maroko 2010
V Hradu Litoměřice proběhlo zahájení výstavy Expedice Maroko 2010, která zachycuje příběhy
této africké země viděné očima členů ze skupiny FotoDruţina. Při zahájení výstavy 15. března
v 18 hodin proběhne přímo v hradu dobročinná draţba všech fotek, jejíţ výtěţek bude věnován
Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích
FotoDruţina je tvořena převáţně absolventy školy digitální fotografie společnosti Centrum
FotoŠkoda. FotoDruţina organizuje fotoexpedice jak po České Republice, tak i v zahraničí
(Černá Hora, Chorvatsko, Slovensko). Z většiny expedic pak pořádá výstavy a přednášky,
uveřejňuje své fotografie v časopisech (FotoVideo a DIGI Foto). Na svých fotografiích se snaţí
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o zachycení kaţdodenního ţivota lidí v daných zemích a míst, která běţným turistům, kteří
cestují s cestovní kanceláří, jsou nedostupná.
Jubilejní 10. ročník loutkového festivalu sklidil úspěch
Ve dnech 14. - 16. března proběhl v Divadle K. H. Máchy 10. ročník loutkového festivalu, jehoţ
pořadatelem byla Městská kulturní zařízení. Během těchto dní mohli diváci zhlédnout devět
představení v podání loutkářů z celé republiky. Program festivalu byl určen mateřským
a základním školám, dětem s rodiči i dospělým. Celkem jej navštívilo kolem osmi set diváků,
které potěšila nejen pěkná představení, ale i prodejní výstava loutek.
Moranu utopili, zima je pryč!
17.3.2013 - Zima se uţ nevrátí. O to se postaral průvod krojovaných děvčat i chlapců, který
Litoměřicemi prošel během nedělního odpoledne.
Nad hlavami dětí i jejich rodičů se vznášela Smrtka Morana symbolizující zimu. S tou se podle
tradice lidé loučí na smrtnou neděli, kdy Moranu upálí, nebo vhodí do řeky. V Litoměřicích
zvolili druhý způsob. Za Moranou pak běţeli po proudu podél řeky Labe, aby se přesvědčili,
ţe zima se jiţ skutečně nevrátí.
Hrad v sobotu oţil Jaroslavením
Několik stovek lidí navštívilo v průběhu sobotního dne (23.3.2013) nádvoří a foyer litoměřického
hradu. Probíhal zde totiţ druhý ročník Jaroslavení. Ačkoliv je mottem akce vítání jara, mrazivé
počasí jeho příchod neavizovalo. I přesto bylo hlavně v útrobách hradu ţivo a veselo. Hlavní
slovo přitom měli mladí umělci.
Program jiţ v 10 hodin zahájil pěvecký sbor Litoměřický hlásek vedený sbormistryní Janou
Novákovou s jarně koncipovaným repertoárem. Následoval příchod veselého kašpárka
s rolničkami, který si nejmenší návštěvníky odvedl do salonku, kde pro ně měl připravené
soutěţe. Zaujalo i vystoupení flétnového sboru Oethos, vedeného Dominikou Valeškovou.
Po poledni se hrad rozezněl skladbami v podání Big bandu ZUŠ Litoměřice, dirigovaném
Zdeňkem Růţičkou. Potlesk si posléze vyslouţil i harmonikář Luboš Klaban s jarmarečními
a jinými veselými písněmi. Závěr sobotního kulturního programu patřil mládí. Členové
divadelního spolku Loudidlo ve svém pásmu věnovaném lásce vzdali hold Jiřímu Suchému.
Atmosféru blíţícího se jara dokreslovalo zboţí nabízené na pultech zhruba dvaceti stánků.
Průvod masek prošel litoměřickým náměstím - třetí masopustní veselí čeká Litoměřice
Ve středu 27. února se totiţ uskutečnil masopust, který i tentokráte připravila Městská kulturní
zařízení. Na návštěvníky čekaly zabíjačkové speciality, řada stánků s tradičními produkty,
divadlo i staročeské kapely.
Program, na který byl vstup zdarma, začínal na Mírovém náměstí ve 13 hodin. O půl hodiny
později vystoupilo se svým představením divadlo Koloběţka. Ve 14 a poté i v 17 hodin prošel
městem průvod maškar. V 16 hodin se opět představilo divadlo Koloběţka, v 16.30 a 17.30 hodin
Švejk music, kapela Appendix vystoupí v 18 hodin. Akce, kterou zpestří řada soutěţí pro děti
i dospělé, skončila v 19 hodin.
Brány památek dokořán
Den otevřených dveří Hradu Litoměřice (bez prohlídky expozice) proběhl 18. dubna v době
od 10 do 16 hodin. Ve stejné doběbylo moţno pohlédnout na centrum historického jádra města
Litoměřice z ptačí perspektivy po vystoupání na vyhlídkovou věţ Kalich.
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Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace města, se tak připojilo k akci
„Brány památek dokořán“, vyhlášené Sdruţením historických sídel Čech, Moravy a Slezska
u příleţitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Připojila se i Dílna ručního papíru ve Velké
Dominikánské ulici, v níţ se v průběhu dne uskuteční workshop s prohlídkou dílny. Dne
otevřených dveří vyuţilo 150 zájemců
Město společně s ochotníky pořádá divadelní workshop
Divadelní workshop se uskutečnil v sobotu 2. února od 9 do 19 hodin. Proběhl v rámci projektu
Aware&Fair v Divadélku Minimax. Organizátorem bylo město Litoměřice, které si ke spolupráci
přizvalo Hynkovo hravé divadlo a občanské sdruţení Li-Di. Herci ze dvou litoměřických
ochotnických souborů se sešli v divadélku, kde společně ztvárňovali formou rychlého psaní
scénářů a následného zkoušení, přímou improvizací či jakkoli jinak téma Rozvojové cíle tisíciletí.
Cílem bylo, aby společnou prací vzniklo divadelní představení na určité téma, případně témata,
které by bylo moţné večer předvést divákům. Workshop povedou Silvia Hesse, vedoucí Místní
agendy 21 města Hannover, a Fettah Diouri, Maročan ţijící v Německu, který se věnuje divadlu
a improvizaci jiţ dlouhý čas. Oba podobný workshop realizovali v africkém Malawi.
Litoměřice v proměnách času
Třetí díl oblíbené knihy „Litoměřice
v proměnách času“ přichází na pulty
litoměřických knihkupectví. Slavnostní křest
publikace Vitalije Marka proběhl v Divadle
K. H. Máchy ve čtvrtek 11. dubna v 17 hodin
a ujali se ho autoři společně se starostou
Ladislavem Chlupáčem.
Kniha s téměř 200 stranami a 396 fotografiemi
je rozdělena do dvou částí. První část přiblíţí
ţivnosti tak, jak je znali lidé od 90. let
19. století do 50. let 20. století. Druhá část díla
nabízí unikátní snímky z Litoměřic, které ještě
nikdy nebyly publikovány.
Noc kostelů navštívily tisíce lidí
V pátek 24.5.2013 proběhla v celé republice Noc kostelů. Kostely na Litoměřicku navštívilo více
neţ dvacet tisíc lidí.
Na řadě míst byl pro návštěvníky připraven pestrý doprovodný program.
Hrozen zpestří křest knihy fotografií
Snímky nejkrásnějších litoměřických zákoutí, unikátních historických staveb nebo čarokrásné
kouzelné přírody ve městě i v jejím okolí obsahuje nová kniha fotografií Ludmily Hájkové
s názvem Litoměřická panoramata. K dostání je na pultech litoměřických knihkupectví
a v informačním centru v podloubí radnice od poloviny června. Její křest proběhl 15. června
od 17 hodin v gotickém hradu v rámci vinařské akce Litoměřický hrozen 2013. V knize proto
nechybí ani snímky zdejších vinic.
Litoměřický hrozen láká k degustaci kvalitních vín
Litoměřický hrad je vínům zaslíben. Jiţ v sobotu 15. června se zde uskutečnila prezentační,
prodejní a degustační akce Litoměřický hrozen 2013. Program, jehoţ součástí bylo od 13 hodin
vyhlášení nejlepších vinařů, byl zpestřen doprovodným kulturním programem.
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Cabernet sauvignon rosé, ročník 2012, ze ZD Sedlec bylo vyhlášeno šampionem 2. ročníku
Litoměřického hroznu 2013, soutěţní, prezentační a degustační vinařské akce. Pohár
pro šampiona i zlatou medaili si převzal z rukou místostarosty Karla Krejzy zástupce vinařství
Zdeněk Veteška.
Soubor IYASA ze Zimbabwe
Tanečně vokální soubor IYASA ze Zimbabwe vystoupil 23. července od 18 hodin v atriu domu
kultury. Osmičlenný soubor z umělecké školy v Bulawayo předvedl kulturu, hudbu a tance
afrických zemí. Dokáali vdechnout takovou atmosféru a pozitivum, ţe návštěvníci z koncertu
odcházeli nabití rytmem a duchem energické Afriky s úsměvem na tváři. Iyasa uţ v uplynulých
letech v České republice vystoupila a sklidila velký úspěch. Předtím podnikla turné po Spojených
Státech, Evropě a Africe. Na svém kontě má také několik úspěšných nahrávek.
Infocentra nabízejí novou knihu o letcích z Litoměřicka
20. listopadu 2013 - Osudy šestadvaceti letců, kteří během II. světové války působyli
u RAF a zároveň pocházeli z Litoměřicka, mapuje nová kniha, která jde nyní na pulty prodejen.
Nejde o dotisk původní knihy, která vyšla před několika lety, ale o její rozšíření a doplnění.
Kniha vyšla v nákladu 300 ks.

RŮZNÉ
Komorní atmosféra plesu v hradu nadchla jeho účastníky
Jedinečný záţitek nabídl Ples přátel vína, jenţ se v sobotu 2. března uskutečnil v sále Hradu
Litoměřice. Ojedinělost spočívala v komorní a důstojné atmosféře, kterou nabízejí unikátní
prostory objektu, v němţ se snoubí historie s modernou. Přestoţe zde za doprovodu Bandu Rosti
Pechouška tančilo zhruba 120 lidí, bylo vyprodáno. Sál hradu totiţ primárně není určen
pro pořádání plesů. I stolové uspořádání je proto zvoleno tak, aby se zde lidé cítili komfortně
a měli dostatek prostoru k tanci a k degustaci hradních vín, jejichţ nabídka byla rozmanitá.
Vinařské Litoměřice v pátek začaly
Milovníkům vína patřil 12. a 13. dubna litoměřický dům kultury a gotický hrad. Proběhl zde jiţ
11. ročník oblíbených Vinařských Litoměřic. I tentokráte se přihlásilo několik desítek
vystavovatelů, kteří se svými produkty chtěli zaujmout nejen veřejnost, ale i akreditované
hodnotitele, kteří jiţ 21. března degustovali vína přihlášená do soutěţe. Výsledky byly tak jako
v předchozích ročnících vyhlášeny v úvodní den Vinařských Litoměřic, tedy v pátek v 17 hodin.
Hlavním dnem výstavy byla pro veřejnost sobota 13. dubna. Lidé přišli ochutnat plody vinařů
v době od 10 do 19 hodin. I letošní Vinařské Litoměřice doprovodí Joţka Šmukař s cimbálovkou.
Šampionem 11. ročníku výstavy je Tramín červený 2012, výběr z hroznů vinařství
BM Tvrdonice.
Na parketu v DK se proháněli tanečníci
V sobotu 11.5.2013 v Domě kultury v Litoměřicích proběhl 11. ročník Mistrovství České
republiky SUT v parketovém tanci.
Účesy z jiné galaxie oslňovaly diváky
15.5.2013 - Účesy jako z jiné galaxie vytvářeli kadeřníci a kadeřnice na dalším ročníku soutěţe
Zlatý hřeben 2013 pořádané v Litoměřicích Střední a mateřskou školou o. p. s. Autor:
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Akce se zúčastnilo 21 soutěţících z deseti středních škol Severních a Středních Čech. Téma
dávalo volné ruce kreativitě budoucích profesionálů – extravagantní účesy představovaly
hvězdnou galaxii.
Letní kino po povodni jiţ promítá
16.07.2013 - Letní kino, při povodni zaplavené aţ do výše bezmála tří metrů, dnes večer jiţ prvně
promítalo. Provoz zahájila i přilehlá hospůdka. Dnešní první projekcí v kině byl western Krtek,
natočený v sedmdesátých letech.
Letní kino však neslouţí jen milovníkům pohyblivých obrázků. Vyuţívá se i při divadelních
produkcích, koncertech a zábavných akcích pro děti. Největší akcí, která se v letním kině
pravidelně odehrává, je hudební festival Litoměřický kořen.
Pivní slavnosti 2013 v Litoměřicích
Milovníci piva a hudby zaplnili v sobotu 10. srpna litoměřické Mírové náměstí. Konal se tu jiţ
4. ročník litoměřických Pivních slavností. Zájem byl nejen o několik desítek piv, ale také
o kulturní doprovod. Zahrály například kapely Laura a její tygři nebo Arakain.
Na Litoměřické vinobraní do města přijel Karel IV. s druţinou
Tradiční
litoměřické
vinobraní
zahájil král Karel IV. s druţinou.
Kostelní zvony se rozezněly v sobotu
21. září ve 14 hodin, tedy ve chvíli,
kdy král vjel na Mírové náměstí. Jiţ
ve 13 hodin však císař římský i bůh
vína Bakchus navštívili hrad, který
slavný panovník opravdu dvakrát ve
14. století navštívil. Prohlédli
si i expozici věnovanou českému
vinařství a na nádvoří hradu si připili
s Litoměřičany, kterým rozdali
mnoţství zlaťáků.
Kulturní program se odehrával
na několika místech - na hlavní scéně
před radnicí, na historickém pódiu
opodál a na Dominikánském
náměstí. Letos přibyla i alternativní scéna na Lodním náměstí, jeţ však na rozdíl od dění
v historickém jádru Litoměřic nebyla organizována Městskými kulturními zařízeními. Nechyběl
ani Ostrovní festival a stánky na nádvoří hradu.
Letošní vinobraní překvapilo mnoţstvím burčáků. „Přihlášeno bylo šest desítek prodejců, mezi
nimi i zástupci rodinných vinařství, kteří k nám přijeli vůbec poprvé. Celkový počet stánků však
byl mnohem vyšší – kolem dvou set. Za obzvláště vydařený pak návštěvníci letošního vinobraní,
které hlavně v sobotu provázelo krásné podzimní počasí, hodnotili ohňostroj.
Pomoc dětem v náhradní rodinné péči
Ve dnech 18. – 20. října probíhal v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích 4. ročník Divadelní
benefice ochotnických souborů s výtěţkem pro Centrum pro náhradní rodinnou péči,
o. s.Od pátku do neděle se postupně představilo devět ochotnických divadelních souborů
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z blízkého i vzdálenějšího okolí. K vidění byly komedie pro dospělé, i pohádky pro děti.
Divadelní benefici jiţ tradičně pořádalo Hynkovo hravé divadlo (dále jen HHD), o. s. a Centrum
pro náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), o.s. s podporou Města Litoměřice a Městských
kulturních zařízení Litoměřice. Představení zhlédlo celkem 473 diváků, výtěţek 45 952 Kč
pomůţe dětem v náhradní rodinné péči, konkrétně prostřednictvím sluţby doučování. Divadelní
benefiční festival zaštiťuje svou patronací reţisérka, scénáristka, hudebnice Alice Nellis, která je
patronkou Centra pro NRP.
Svatomartinským a mladým vínům ţehnal biskup v hradu
Přesně v 11 hodin a 11 minut 11. listopadu poţehnal litoměřický biskup Jan Baxant
Svatomartinským vínům. Učinil tak za přítomnosti starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče
a ředitelky Centra cestovního ruchu Anny Matulové v degustační místnosti hradu, který je vínům
zaslíben a v němţ je veřejnosti přístupná expozice věnovaná českému vinařství.
Svatomartinská vína lidé degustovali v hradu
Více neţ dvě stě lidí přišlo v sobotu 16. listopadu odpoledne na degustaci Svatomartinských
a dalších mladých vín do degustační místnosti litoměřického hradu. Nenechali si ujít příleţitost
ochutnat první vína nového ročníku, kterým v den svatého Martina poţehnal litoměřický biskup
Jan Baxant.

Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
Společnost Zahrada Čech s.r.o. byla zaloţena za účelem provozování výstavnictví a dalších
příbuzných aktivit. Je vlastněna z 50 % městem Litoměřice a z 50 % firmou EXPO CZ s.r.o.,
která vyhrála výběrové řízení na období 20 let od roku 2013. Areál provozují od 1.ledna 2013.
Navázali na tradiční akce, které jsou v prostoru litoměřického výstaviště pořádány a postupně
rozšiřovány jiţ od roku 1969. Vedle těchto aktivit nabízí výstavní areál moţnost vyuţití vnitřních
i venkovních výstavních ploch i pro jiné činnosti, jako jsou akce kulturní, prezentační,
společenské, komerční a sportovní.
Jarní pouť 2013 Výstaviště v Litoměřicích zahájilo novou sezonu Jarní poutí. Šlo o první
z letošních akcí nového provozovatele výstaviště. Při pětidenní akci, která zpestřila i Velikonoční
svátky, si na své přišli především děti a mladí. Připraveno bylo mnoho pouťových atrakcí.
Přehled některých dalších akcí na výstavišti v letošním roce 2013: Trţnice 2013, Sport léto
2013, Dům, byt a zahrada 2013, Autosalon 2013, Mezinárodní výstava psů 2013, Farmářské
trhy 2013, Garden Czech Fest 2013, Zahrada Čech 2013, Gastro Food Fest 2013, Vánoční
trhy 2013
Náročné přípravy zhatil déšť
Kvůli povodním byly zrušeny dvě významné kulturní akce tohoto ruku, které se měly uskutečnit
v Litoměřicích. Přehlídka dechových orchestrů a maţoretek, naplánovaná na sobotu 1. června,
byla přesunuta na červen roku příštího, a to v nezměněné podobě. Obdobně postupovali
i organizátoři celorepublikových Hasičských slavností, které měly proběhnout 8. června.
Podzemní expozice evokuje historii i současnost Richardu
„Důl Richard v proměnách času“ je název nové expozice, kterou ve zhruba 80 metrů dlouhé podzemní chodbě linoucí se podél radnice otevřelo 1. června pro turisty Centrum cestovního ruchu
Litoměřice.
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V minulosti radnice uvaţovala zpřístupnit část samotného dolu Richard. Nicméně tato myšlenka
se ukázala být finančně nereálná (pohybovala byy se v řádech stovek milionů korun).
Maţoretky se utkaly v Litoměřicích
V Domě kultury v Litoměřicích si v neděli 10. listopadu zasoutěţily maţoretky. Uskutečnilo
se zde Mistrovství maţoretkových formací Sekce maţoretek Svazu hudebníků ČR. Předvedlo se
tu několik formací z celé republiky.

SPORT, TURISTIKA
Dětská fantazie bodovala v soutěţi Hřiště mých snů
Ţe dětská fantazie nezná hranice, se projevilo i ve výtvarné soutěţi nazvané Hřiště mých snů,
kterou v souvislosti s rekonstrukcí Jiráskových sadů vyhlásilo město Litoměřice a nadace
Proměny, počátkem letošního roku. Do soutěţe došlo dvacet prací, z nichţ bylo šest modelů.
Nápady dětí porotu soutěţe mile překvapily, jak uvedla Jolana Říhová z nadace Proměny, která
poskytla městu Litoměřice grant ve výši 25 milionů korun na rekonstrukci Jiráskových sadů.
Se sloním parkem zaujaly Anna Horáková, Tereza Bašusová a Alexandra Malecká. Vyuţitím
vodních prvků překvapila porotu patnáctiletá Tereza Hejnová. Michal Kiselák zase dbal
na rozdělení hřiště tak, aby odpovídalo potřebám různých skupin uţivatelů. Osmiletá Lucie
Kašovská neopomněla zařadit i prostor na krmení ptáků.
Nápady dětí byly předány architektovi, který ladí detaily budoucí podoby dětského hřiště.
Vítězné práce byly vystaveny aţ do konce února v minigalerii umístěné v prostorách
Czechpointu, v budově radnice na Mírovém náměstí.
Pohár získala přípravka z Litoměřic
23.1.2013 - Fotbalisté FK Litoměřice se stali vítězem halového turnaje O pohár předsedy OFS
Litoměřice. Toho se v brozanské sportovní hale zúčastnilo na základě výsledků z podzimní části
osm nejlepších výběrů regionu.
Český pohár v Ostravě
15.2.2013 - Český pohár v judu ovládli Dítětová s Hozákem.
- Dvě medaile si z prvního kola Českého poháru v Ostravě odvezly judistky JC Litokan
Litoměřice. Ty čekala silná konkurence z 61 klubů celé České republiky, ale i Polska, Slovenska,
či Ukrajiny.
V dorostenecké kategorii se skvělým výkonem blýskla Marie Dítětová (48 kg). Všechny zápasy
ukončila před časovým limitem a stala se zaslouţenou vítězkou. Výrazně si tak řekla o vstupenku
do reprezentace.
Zlatou medaili si přivezl z Ostravy junior David Hozák (60 kg), který předvedl suverénní výkon
a excelentními technikami ničil všechny své soupeře. Stejně jako Dítětová vyhrál všechny zápasy
před časovým limitem.
Litokan přivezl z Chlumce tři zlaté medaile
21.2.2013 - Chlumec – Ve druhém kole 26. ročníku Polabské ligy v Chlumci nad Cidlinou
vybojovali mladí judisté JC Litokan Litoměřice v konkurenci 226 závodníků z 23 oddílů osm
medailí (tři zlaté a pět stříbrných). Jako klub obsadili celkové šesté místo.
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Sportovec roku 2012: Motl završil hattrick
Sportovcem Litoměřicka za rok 2012 se stal český házenkářský reprezentant a opora
extraligového týmu HK.A.S.A. Město Lovosice Jiří Motl. Cenu pro nejlepšího sportovce
mu Včera večer (26. února 2013) v litoměřickém domě kultury předal starosta Litoměřic Ladislav
Chlupáč cenu pro nejlepšího sportovce Litoměřicka roku 2012. Stal se jím český házenkářský
reprezentant a opora extraligového týmu HK.A.S.A. Město Lovosice Jiří Motl. Anketu vyhrál
uţ potřetí. Za ním skončil neméně úspěšný šermíř Slavoje Litoměřice Michal Čupr
a třetí příčku obsadil judista Jiří Pokorný.
Nováček ze Sport Judo na Slovensku jasně ovládl svoji kategorii
28.3.2013
Litoměřice – Šestice závodníku Sport Judo Litoměřice přivezla z dalšího turnaje série
Evropských pohárů ţactva v Pezinoku čtyři medaile. Přitom konkurence byla na Slovensku
skvělá. Představili se borci z osmi zemí.
Největšího úspěchu dosáhl Václav Nováček ve váze do 30 kg, který celou soutěţ suverénně
ovládl, kdyţ zvítězil ve všech šesti utkáních před časovým limitem.
Zlato z Maďarska
29.3.2013 - Zlatou medaili si z mezinárodního mistrovství Maďarska v judu přivezla litoměřická
Margita Kadeřábková.
Litokan získal šest zlatých
31.3.2013 - Šest zlatých medailí vybojovali závodníci Litokanu Litoměřice v 7. ročníku Jarního
turnaje v Nepomuku, kde se představilo 178 judistů ze 17-ti oddílů.
Zdravotně znevýhodnění sportovci bojovali v bazénu
3.4.2013 - V Litoměřicích se uskutečnil jiţ třináctý přebor Ústeckého kraje v plavání zdravotně
znevýhodněných sportovců, který tradičně organizoval SK Parta Litoměřicko, nově ve spolupráci
s Odborem školství, mládeţe a tělovýchovy krajského úřadu Ústeckého kraje.
Účast potvrdily speciální školy, ústavy sociální péče a učiliště z okresu Litoměřice, Teplice,
Chomutov, Děčín a Ústí nad Labem. Celkem se přihlásilo téměř 100 závodníků, kteří absolvovali
přes dvě stovky startů.
Bylo vyhlášeno 48 závodů v různých kategoriích podle věku a stupně postiţení. Vítězové
na prvních třech místech v závodech získali kromě diplomů drobné odměny. Kaţdý účastník
navíc obdrţel balíček s občerstvením a sladkostmi.
Pořadatelsky se na závodu podíleli členové SK Parta z oddílů při speciálních školách
v Litoměřicích, v Libochovicích, Lovosicích, Štětí, Roudnici nad Labem a dětském domova
v Dlaţkovicích.

Po osmi letech přesvědčili, ţe jim to stále jde
11.4.2013 - Po dlouhých osmi letech uspořádali šermíři TJ Slavoj Litoměřice ţebříčkový turnaj,
při kterém se v hale gymnázia sešly naděje z celé republiky, aby bojovaly o vítězství a body do
Českého poháru.
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Organizátoři připravili turnaj probíhající v přátelské atmosféře. Uţ úvodní nástup za zvuku fanfár
a státní hymny v podání trubky Jana Nováka z litoměřické základní umělecké školy navodil
sváteční atmosféru. V ten okamţik si mnozí nováčkové skutečně uvědomili, ţe jsou
na opravdových závodech.
V krátké přestávce před vyřazovacími boji organizátoři připravili šermířskou exhibici.
Mnozí prvně v ţivotě viděli skutečný šerm vrcholové úrovně. Po tomto příjemném zpestření
turnaje se uţ bojovalo o medaile. Domácí Kryštof Pelikus tentokrát na vítězství nedosáhl,
ale jeho třetí místo z celkového počtu dvaceti dvou závodníků je skvělým úspěchem.
Šermířský oddíl TJ Slavoj Litoměřice připravil pohodový turnaj, kterému nechyběla rodinná
atmosféra, rytířské nasazení v boji, ale ani slzičky smutku vyřazených závodníků.
Mistrovství České republiky juniorů v Jičíně
12.4.2013 - Vynikajícího výsledku dosáhli judisté Sport Judo Litoměřice na Mistrovství České
republiky juniorů v Jičíně, kde získali čtyři medaile, coţ jim zajistilo druhé místo v celkovém
hodnocení druţstev.
Mistrovský titul si odvezla Marie Dítětová, která startovala ve váze do 48 kg. Svá utkání vyhrála
před časovým limitem a ze všech závodníků strávila na ţíněnce nejméně času. V juniorkách měla
premiéru a hned ji zvládla na jedničku.
Druhou medaili v juniorkách získala Petra Hájková ve váze do 70 kg, která se radovala z bronzu.
Také Hájková je věkem teprve dorostenka.
Ve váhové kategorii do 60 kg startovali dva zástupci Sport Judo Litoměřice - Miroslav Lorenc
(vybojoval bronz) a David Hozák (vybojoval stříbro).
Litoměřickou dlaţbu vyhrál Marvan
Téměř 120 cyklistů různých věkových kategorií se zúčastnilo 21.4.2013 nedělního pátého
ročníku Litoměřické dlaţby, závodu, který zaplnil Mírové náměstí.
Starosta Ladislav Chlupáč v roli startéra vyslal na okruhy v centru nejmladší borce uţ krátce
po 10. hodině, kdy byla vytyčena trať (okruh měřil 410 metrů) přímo na náměstí. V kategorii
do 9 let triumfoval libochovický Kryštof Bušek, ve starší Ondřej Došek, resp. Kristýna Valtrová.
Odpoledne se jela „tradiční dlaţba", tedy okruhy, které měřily celkem 12 560 metrů. V první vlně
vyrazily kategorie juniorů, ţen a muţů nad 50 let. Nejrychlejší byl junior Jaroslav Vojíř (na
snímku), mezi ţenami opět triumfovala roudnická Jana Svobodová a v nejstarší kategorii
si pro pohár za první místo dojel Josef Nestler z Mostu.
O hodinu později vyrazili muţi do 49 let. Po prvním kole jela v čele čtyřčlenná skupina,
ve které byl i favorizovaný Zelenka. Ten v polovině závodu odstoupil. O celkové prvenství
si to rozdali František Klecker a Vojta Marvan, ten byl nakonec o desetinu sekundy rychlejší.
Zvítězil také v ktg. 19 – 29 let, Klecker byl nejlepší mezi třicátníky. V ktg. 40 – 49 zvítězil
lovosický Roman Štěrba.
Judisté Litokanu ovládli turnaj v České Lípě
27.4.2013 Česká Lípa – Judisté Litokanu Litoměřice se při premiérovém ročníku turnaje O pohár
starostky města Česká Lípa blýskli. V konkurenci 300 závodníků z Čech, Německa a Polska
získala osmnáctičlenná výprava několik medailí. Litokan Litoměřice byl vyhlášen celkovým
vítězem turnaje s tříbodovým náskokem před domácími a stal se tak prvním drţitelem
překrásného poháru, věnovaného starostkou města Česká Lípa.
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Prestiţní Závod míru juniorů i letos zahájen
O jeden z aktuálně nejprestiţnějších ţlutých trikotů juniorského světa cyklistiky se jelo od čtvrtka
2. do neděle 5. května při 42. ročníku Závodu míru juniorů. Na mladé jezdce čekalo přes čtyři sta
kilometrů. Cyklisté poprvé šlápli do pedálů ve čtvrtek 2. května. Slavnostní zahájení proběhlo
na litoměřickém Mírovém náměstí ve 14.30 hodin, kde byl cíl a letošní první vyhlášení. V pátek
mladí jezdci museli zvládnout tradičně hned dvě zkoušky - dvě etapy. Dopoledne časovka
v Třebenicích, odpoledne okruhy kolem Roudnice V sobotu se junioři dostali přes hranice
při těţké kopcovité etapě na německé území a čtyřdenní boj o ţlutý trikot jezdci uzavřeli tradičně
v Terezíně.
S letošním Závodem míru odešel i Václav Lončák
Se závěrečnou etapou 42. ročníku mezinárodního cyklistického Závodu míru juniorů odplulo víc,
neţ by si pořadatelé přáli. Poslední den závodu byl také posledním dnem ţivota jeho někdejšího
ředitele. Ve věku nedoţitých devětasedmdesáti let zemřel Václav Lončák. Jako ředitel vedl ZMJ
celkem deset let.
Václav Lončák byl v historii závodu třetím ředitelem. Vedl ho po legendárním trenérovi
Jaroslavu Menhartovi v letech 1983 – 1992. Po něm nastoupil Svatopluk Henke, jenţ v jeho čele
stojí dodnes. Václav Lončák se následně věnoval rozhodcovské činnosti..
25. června, by se PaedDr. Václav Lončák doţil 79 let. Jeho ţivot ale vyhasl po dlouhé těţké
nemoci v neděli 5. května, tedy přesně v den závěrečné etapy Závodu míru juniorů.
Slavoj postoupil do ligy
7.5.2013 Litoměřičtí basketbalisté jsou vítězem Severočeské ligy. Fandové viděli v narvané
sportovní hale 6. Základní školy snový sportovní výkon litoměřického B týmu muţů, který
nastoupil ve finále Severočeské ligy proti Slovanu Varnsdorf.
Hosté, které přijela podpořit stovka fanoušků dvěma autobusy, nastoupili do finále s náskokem
34 bodů z prvního utkání ve Varnsdorfu, kde však litoměřický tým nebyl kompletní. Tým B je
tvořen bývalými ligovými hráči, současnými mladými ligovými hráči a dorostenci.
Vítězný tým skočil do kašny
11.5.2013 – Litoměřické basketbalistky přivezly z turnaje v polském Leszně dvě medaile. Starší
ţákyně vybojovaly kovy nejcennější a starší miniţákyně obsadily druhé místo. Turnaj v Leszně
se letos konal pošesté. Litoměřické basketbalistky porazily všechny soupeře. Byly to poslední
zápasy starších ţákyň pod vedením Davida a Moniky Matuškových. A rozloučení to bylo
nádherné. Podle leszenské tradice musí trenér vítězného týmu skočit do městské fontány a jako
tým skončili ve fontáně všichni.
Přebory Čech ve skocích na trampolíně vyšly.
17.5.2013 – Přebor Čech ve skocích na trampolíně zvládli závodníci SKGT Litoměřice skvěle.
V Odolena Vodě vybojovali v konkurenci 100 soutěţících v různých věkových kategoriích šest
cenných kovů, z toho tři zlaté.
Litokan přivezl šest medailí, dvě byly dokonce zlaté
18.5.2013 – Dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile. S takovou bilancí mohli být mladí
judisté Litokanu Litoměřice po turnaji pořádaném na Folimance spokojeni.
Nejdříve nastoupily mladší ţákyně. Ria Richtrová ve váze do 36 kg vybojovala bronzovou
medaili. Další se na tatami představila Ema Fröhlichová ve váze do 40 kg. Všechny soupeřky
porazila před časovým limitem na ippon a po zásluze si na krk pověsila zlatou medaili.
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Poté přišli na řadu mladší ţáci. Lukáš Foltýn ve váze do 46 kg získal bronzovou medajli. Na
medailovou sbírku následně navázal Michael Beran ve váze do 30 kg vybojoval bronz.
Na tatami vlétly i starší ţákyně. Denisa Beranová ve váze do 48 kg vybojovala všechna
svá utkání na ippon před časovým limitem a získala zlatou medaili. Poslední cenný kov do sbírky
přidala Denisa Moravcová ve váze do 36 kg, kde obsadila druhé místo.
Judisté Litokanu měli napilno
24.5.2013 - Mladí judisté litoměřického Litokanu bojovali v jeden den na čtyřech frontách,
ale zvládli to skvěle, nikde nevyšli naprázdno.
Nejmladší vyrazili do Chomutova, kde probíhal Memoriál H. Tauda. Všechna mláďata získala
medaile. Nejcennější kov vybojovali Vítězslav Richtr a Patrik Procházka. O stupínek níţe se
umístili František Valašík a Tomáš Slezák. Bronzovou medaili získali Jan Kopřiva, Rozálie
Rybová, Barbora Matzkeová, Adéla Procházková a Marie Suková.
Neméně dobře se Litokanu vedlo ve třetím kole Polabské ligy v Kolíně. Na turnaj se sjelo
222 závodníků z 21 klubů. Litoměřické barvy hájilo sedm judistů. V mláďatech se prosadili na
stupínek nejvyšší Šimon Fröhlich a Jiří Učík. Další zlato vybojovali mladší ţáci Michael Beran
a Daniel Pařízek. Bronz získal Lukáš Foltýn. V dobré formě se peroucí Ema Fröhlichová odjela
také se zlatem a o stupínek níţ vystoupala Ria Richtrová.
Jediný Jakub Löwy si odskočil do Českého Těšína, kam se sjelo 150 judistů. Dva zápasy vyhrál
a dvakrát odešel poraţen, ale páté místo na turnaji s mezinárodním obsazením je skvělým
výsledkem. Dvě starší ţákyně Litokanu byly vybrány do výběru Ústeckého kraje a vydaly se do
rakouského Straßwalchenu, kde probíhal 19. ročník mezinárodního turnaje, kam se sjelo
568 judistů z jedenácti zemí Evropy. Litoměřické judistky přivezly také ocenění. Pohár a medaili
za první místo získala Denisa Beranová, která ani jednou nezaváhala a soupeřky porazila před
časovým limitem na ippon. Druhá Denisa Moravcová zaváhala pouze jednou a vybojovala cenný
bronz.
Litoměřický kalich měl letos zajímavý průběh
4.6.2013 Litoměřice – Nepříznivé počasí ovlivnilo účast na 11. ročníku šachového festivalu
Litoměřických kalich, i tak se ale pořadatelům z ŠK Slavoj Litoměřice podařilo nalákat
23 účastníků.
Fröhlich si přivezl medaili
13.6.2013 - V konkurenci více neţ 1400 stovek závodníků z 270 klubů a 25 států nepropadli.
Judisté Litokanu Litoměřice dokonce přivezli z vyhlášeného mezinárodního turnaje
v holandském Venray medaili.
Nejvíce se dařilo jedinému chlapci ve výpravě Šimonovi Fröhlichovi, který startoval v kategorii
2003 – 2004 ve váze do 34 kg a vybojoval zaslouţeně bronz.
Jirásková je vicemistryní Evropy
Mezi evropskou konkurencí se neztratila Adéla Jirásková, která obsadila třetí příčku na
10. mistrovství Evropy v karate JKA mládeţe a veteránů, které se konalo od soboty 8. června
do neděle 9.června v Srbsku. Medailovou pozici zde obsadila pouze Adéla Jirásková, která
se umístila na krásném třetím místě v kumite a stala se tak druhou vicemistryní Evropy.
V Grazu Sport Judo zářilo
8.7.2013 - Vynikajícího výsledku dosáhli judisté Sport Juda Litoměřice na prestiţním turnaji
v rakouském Grazu, kde startovalo 1500 závodníků z 22 zemí Evropy.
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Nechyběly ani silné týmy z Ruska a Ukrajiny, které byly povaţovány za velké favority. Sport
Judo Litoměřice vyslalo na turnaj sedm zástupců. Nejlepší judo z litoměřických závodníků
předváděl Jan Svoboda ve váze do 38 kg v kategorii starších ţáků. V této váze startovalo
33 závodníků a Svoboda vybojoval krásné stříbro.
Petra Hájková startovala ve dvou kategoriích. Nejprve získala bronz v kategorii starších
dorostenek. Druhý den v kategorii mladších dorostenek dosáhla na stříbro.
Ve starších dorostenkách vybojovala další bronzovou medaili Marie Dítětová ve váze do 52 kg.
Medailovou sbírku Sport Juda Litoměřice uzavřela Ţaneta Kropáčová v kategorii mladších
dorostenek ve váze do 57 kg. V zápase o bronzovou medaili nedala soupeřce šanci a po zásluze
bronz získala.
Mistryně ČR jsou letos z Litoměřic
10.7.2013 - Trampolínistky Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová z SK GT Litoměřice
se staly juniorskými mistryněmi republiky na závodech v Roţnově pod Radhoštěm.
Svými celoročními výsledky se probojovaly i do soutěţe juniorského mistrovství ČR jednotlivců,
kde pak Ulbrichtová obsadila vynikající stříbrnou příčku a Bulanderová dosáhla nakonec
na solidní čtvrté místo.
V Litoměřicích proběhl 13. ročník Mistrovství ČR ve stromolezení
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sekce péče o dřeviny ve spolupráci s městem
Litoměřice a výstavištěm Zahradou Čech uspořádala o uplynulém víkendu Mistrovství ČR
ve stromolezení. Divácky atraktivní soutěţní sekce stromolezeckého šampionátu se konala
na Střeleckém ostrově, odborné přednášky proběhly v areálu výstaviště Zahrada Čech.
Arboristé – stromolezci jsou odborníci, kteří pomocí speciálních technik pečují o stromy.
Na Střeleckém ostrově v sobotu v 17. srpna proběhlo velké finále s 5 disciplínami. Diváci mohli
obdivovat disciplíny jako práce v koruně stromu, záchrana zraněného, jištěný šplh po laně,
instalace lana do koruny a jištěný vstup po větvích. Součástí této adrenalinové podívané byla
i Dřevorubecká show a cyklovyjíţďka za významnými stromy v blízkém okolí, vše v pohodovém
tempu s průvodcem, zakončena afterparty s koncerty kapel Ugandan Dancers Band a Cémur
Šámur.
Streetbalový turnaj v Litoměřicích se povedl
V sobotu 27. července uspořádal Slavoj BK Litoměřice nultý ročník Streetbalového turnaje
v Litoměřicích.
Streetbal je velice populární zejména v letním období, kdy jsou basketbalové haly zavřené a hráči
se scházejí na venkovních hřištích. Další výhodou je, ţe k odehrání streetbalového zápasu stačí
pouze tři hráči na kaţdé straně. Z těchto důvodů se basketbalový klub rozhodl uspořádat nejen
pro svoje hráče tuto sportovní akci. Turnaj se odehrál na venkovním hřišti Základní školy
Masarykova, kde pořadatelé vybudovali speciálně pro tento turnaj dva mobilní basketbalové
kurty. Ty doplnily dvě stávající basketbalová hřiště pro streetbal.
Kickboxerka Fialová konečně získala titul
29.8.2013 - Litoměřická rodačka Michaela Fialová se stala v americkém Orlandu mistryní světa
v kickboxu asociace ISKA. Po třech letech tvrdého tréninku se konečně dočkala zlata.
Po loňském dvojnásobném stříbru, kde její zlatý sen přerušila prohra s reprezentantkou Libanonu,
neponechala na letošním šampionátu uţ nic náhodě.
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Hozák skončil devátý na mistrovství Evropy
25.9.2013 Na juniorském ME v Sarajevu (Bosna a Hercegovina) dosáhl pěkného výsledku David
Hozák (ktg. do 60 kg), který obsadil deváté místo.
Uţ jen nominace na vrcholnou akci je pro závodníka, který je prvním rokem junior, úspěch.
Hozák se nominoval pátým místem na Evropském poháru v Itálii a jako perspektivní závodník
dostal důvěru pro start na ME a určitě nezklamal.
Hozákův výkon byl nakonec druhým nejlepším vystoupením závodníka ČR na tomto ME
(5. místo vybojoval Ječmínek z USK Praha do 73 kg) a pravděpodobně bude znamenat nominaci
na nadcházející MS juniorů ve Slovinsku.
Memoriál Václava Prokeše – Český pohár juda 2013V sobotu 5.10.2013 se konal poslední díl
kvalifikačních turnajů pro postup na republikové šampionáty České republiky. Judisté se sjeli
do Teplic, kde probíhal Memoriál Václava Prokeše s mezinárodní účastí.
Za klub JC Litokan Litoměřice, trénující pod soukromou školou Šrejbr, se turnaje zúčastnila
šestice judistů.
V kategorii mladší ţáci do -30 kg se představil Michael Beran, který obsadil sedmé místo
a připsal si důleţité body. Další se pral Lukáš Foltýn ve váze do 46 kg, který turnaj ukončil bez
zisku bodů. Poslední mladší ţák Daniel Pařízek nastoupil ve váze do -50 kg. Také on turnaj
ukončil bez zisku bodů.
Mladší ţákyně Ria Richtrová ve váze do -36 kg skončila pátá. Starší ţákyně Denisa Moravcová,
která nastoupila ve váze do -36 kg. Neměla soupeře a musela nastoupit o váhu výš. I přesto
získala zlato ve své váze.
Poslední se představila Denisa Beranováve váze do -48 kg. Všechny své zápasy vyhrála na ippon
a vybojovala další zlatou medaili. Klub JC Litokan obsadil celkové třetí místo v hodnocení klubů,
kategorie starší ţákyně.
Judisté Sport Juda Litoměřice se o víkendu zúčastnili posledního dílu Českého poháru
v Teplicích.
Judisté Sport Juda Litoměřice se o víkendu zúčastnili posledního dílu Českého poháru
v Teplicích. Opět potvrdili svou příslušnost ke špičce v ČR, kdyţ získali celkem 7 medailí
a v celkovém pořadí druţstev skončili na 2. místě.
V ţactvu zlato získali Kristýna Škrancová ve váze do 44 kg a Jan Svoboda (38 kg). Stříbrnou
medaili vybojoval Samuel Švalich (34 kg). Třetí místo uhájil Matyáš Bartoň (42 kg). Těsně
pod stupni vítězů skončil na pátém místě Patrik Dlouhý (42 kg).
Druhý den do turnaje zasáhli dorostenci. První zlatou medaili si z Českého poháru přivezla
Ţaneta Kropáčová ve váhové kategorii do 57 kg.
Spokojený s výsledkem mohl být i Jan Hock ve váze do 46 kg, který skončil na druhém místě
a dočkal se tak své první medaile z Českého poháru. Martin Kudrna (60 kg) s Petrou Hájkovou
(70 kg) uzavřeli medailovou sbírku Sport Juda Litoměřice a odvezli z Teplic bronzové medaile.
Marek Kropáč ve váze do 60 kg obsadil bodované páté místo.
Veslaři křtili pět nových lodí, na jejichţ nákup přispělo i město
Zcela mimořádnou akci proţili 9. října odpoledne v loděnici u Labe na Střeleckém ostrově
členové litoměřického veslařského klubu - pokřtili hned pět nových lodí, které byly zakoupeny
z darů sponzorů, mezi nimiţ nechybělo ani město Litoměřice.
Veslařský klub patří mezi nejúspěšnější sportovní kluby, který se pyšní řadou slavných
odchovanců a podporu města si proto zaslouţí. Město zaplatilo nákup lodi, jeţ nese jméno Klause
Rennera, který před nedávnem zemřel. Byl dlouholetým předsedou klubu RC Berlin
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FridrichsHagen, jenţ s litoměřickými kolegy dlouhodobě spolupracuje. Druhá loď, zakoupená
z dotace města a TJ Slavoj, se jmenuje Cambridge na počest slavné anglické univerzity. Na její
osmiveslici jako první Čech v dějinách startoval letos na slavném závodě Oxford-Cambridge
zdejší odchovanec Milan Bruncvík
Mladí basketbalisté: Do extraligy vykročili správnou nohou
17.10.2013 - Hráči Slavoje Litoměřice mají v basketbalové extralize U19 jediný cíl. Udrţet
soutěţ i pro příští sezonu. A první malý krůček uţ hráči Slavoje udělali. Porazili v prvním duelu
písecké Sršně. Druhý den však nestačili na silnou Spartu.
Do prvního extraligového utkání vstoupil Slavoj neohroţeně i díky velké podpoře diváků, kteří
hnali od první minuty svým hlasitým povzbuzováním domácí za výhrou.
Proti Spartě uţ to bylo o něčem jiném. Hosté měli výškovou i fyzickou převahu a navíc přijeli
posíleni o několik zahraničních hráčů (Ukrajina, Litva). Pro Slavoj to byla velká výzva popasovat
se s tímto kvalitním soupeřem. Soupeř byl však lepší a vyhrál zaslouţeně.
Judisté uspěli na obou turnajích
24.10.2013 - Mladí závodníci Sport Judo Litoměřice si z víkendových turnajů dovezli celkem
sedmnáct medailí. Skupina zkušenějších závodníků vyrazila do německého Sprembergu, kde se
zúčastnili jako hosté společně se čtyřmi dalšími českými oddíly turnaje pořádaného pro oddíly
místní části Saska. Naši borci na turnaji získali osm medailí, coţ naše judisty v celkovém
hodnocení oddílů posunulo na třetí místo a odvezli si tak i pěkný pohár.
Druhá skupina litoměřických závodníků vyrazila na Velkou cenu města Louny. I na tomto turnaji
se ukázali v nejlepším světle a prokázali kvalitní přípravu. Na turnaj vyrazilo 12 závodníků a
hned 9 vystoupilo na stupně vítězů.
Dorostenky Sport Judo jsou nejlepší
14.11.2013 – Tři medaile si z jabloneckého MČR dorostu odvezli závodníci Sport Judo
Litoměřice. Nejdříve se na ţíněnku dostali dorostenci, kterým se však příliš nedařilo a nedokázali
projít úvodními koly turnaje. Velkou radost nám naopak udělaly dorostenky. Všechny tři jsou
v této kategorii teprve prvním rokem, velmi mladé a perspektivní. Ve váze do 52 kg startovala
favoritka Marie Dítětová, která po bezchybných výkonech pětkrát zvítězila, dokráčela aţ na
samotný vrchol a stala se mistryní republiky. Letos uţ vybojovala svůj druhý titul. Na jaře se jí
podařilo zvítězit i v juniorkách. Stala se tak nejúspěšnější dorostenkou oddíluŢaneta Kropáčová
získala stříbro stejně jako Petra Hájková. V celkovém hodnocení oddílů dorostenky Sport Juda
Litoměřice skončily na prvním místě. Litoměřice se tak mohou pyšnit, ţe mají nejlepší
dorostenky v republice. Nyní čeká všechny tři medailistky ještě reprezentační soustředění, které
se uskuteční v druhé polovině listopadu v Praze. Na něm se bude tvořit nové reprezentační
druţstvo dorostenek ČR pro nadcházející sezonu 2014.
5. ročník memoriálu Pavla Kameníka
V pátek 15. listopadu proběhl jiţ 5. ročník memoriálu Pavla Kameníka (bývalého vedoucího
Dopravního inspektorátu v Litoměřicích), ve florbalu.
Letošního turnaje se zúčastnilo celkem pět druţstev z řad policejních sborů. Lité boje probíhaly
ve sportovní hale vedle zimního stadionu v Litoměřicích. Systémem kaţdý s kaţdým dospěl
memoriál zdárně do svého konce. Z vítězství se nakonec radovalo druţstvo pořádajícího
Dopravního inspektorátu, před policisty z Obvodního oddělení v Lovosicích, jejich kolegy
z Litoměřic, zástupci Územního odboru Mělník a zástupci Územního odboru Litoměřice.
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Litoměřický Litokan má nejlepší starší ţákyně
19.11.2013 - Skvěle reprezentovaly region při víkendových přeborech ČR staršího ţactva v judu
závodnice litoměřického Litokanu. V Hranici na Moravě přitom startovali pouze sportovci, kteří
nasbírali v součtu nejvíce bodů z pěti kvalifikačních turnajů.
Právo účasti na této vrcholné akci si z JC Litokan Litoměřice zajistily obě starší ţákyně Denisa
Beranová a Denisa Moravcová .
První start v této kategorii přetavila Denisa Moravcová, nastupující v nejniţší váhové kategorii
do 36 kg, ve zlatou medaili.
Starší Denisa Beranová se představila ve váhové kategorii do 48 kg a obhajovala loňský titul.
Zaslouţeně tak vybojovala zlatou medaili. Stala se jiţ potřetí v řadě přebornicí ČR.
V celkovém hodnocení v počtu získaných medailí se Litokan ziskem dvou zlatých umístil
na prvním místě mezi staršími ţákyněmi v celé republice.
Svoboda obhájil titul mistra ČR
20.11.2013 Hranice n. M. - V parádní formě se představili při víkendovém Přeboru České
republiky staršího ţactva v Hranicích na Moravě závodníci Sport Judo Litoměřice, kteří získali
čtyři medaile.
Reprezentovat oddíl odjela čtveřice starších ţáků Samuel Švalich, Jan Svoboda, Matyáš Bartoň,
Patrik Dlouhý a ţákyně Anička Macková. Všichni chlapci podali výborný výkon a zaslouţeně
stanuli na stupních vítězů. Aničce se nedařilo.
V hmotnostní kategorii do 34 kg bojoval Samuel Švalich. Po zaváhání v prvním utkání se jiţ
nenechal v dalších soubojích překvapit a aktivním pojetím boje další soupeře porazil a získal
bronz.
Ve váze do 38 kg byl největším favoritem Jan Svoboda. Všechna utkání ukončil před časovým
limitem a soupeřům nedal ţádnou šanci. Po roce tak obhájil pozici jedničky v ČR a získal
mistrovský titul.
Další dva zástupce jsme měli v kategorii do 42 kg. Matyáš Bartoň po urputném boji získal
stříbrnou medaili a Patrik Dlouhý bronzovou.
Judisté Sport Juda Litoměřice se o víkendu zúčastnili posledního dílu Českého poháru
v Teplicích.
Judisté Sport Juda Litoměřice se o víkendu zúčastnili posledního dílu Českého poháru
v Teplicích. Opět potvrdili svou příslušnost ke špičce v ČR, kdyţ získali celkem 7 medailí
a v celkovém pořadí druţstev skončili na 2. místě.
V ţactvu zlato získali Kristýna Škrancová ve váze do 44 kg a Jan Svoboda (38 kg). Stříbrnou
medaili vybojoval Samuel Švalich (34 kg). Třetí místo uhájil Matyáš Bartoň (42 kg). Těsně pod
stupni vítězů skončil na pátém místě Patrik Dlouhý (42 kg).
Druhý den do turnaje zasáhli dorostenci. První zlatou medaili si z Českého poháru přivezla
Ţaneta Kropáčová ve váhové kategorii do 57 kg.
Spokojený s výsledkem mohl být i Jan Hock ve váze do 46 kg, který skončil na druhém místě a
dočkal se tak své první medaile z Českého poháru. Martin Kudrna (60 kg) s Petrou Hájkovou
(70 kg) uzavřeli medailovou sbírku Sport Juda Litoměřice a odvezli z Teplic bronzové medaile.
Marek Kropáč ve váze do 60 kg obsadil bodované páté místo.
Mladí basketbalisté: Do extraligy vykročili správnou nohou
17.10.2013 - Hráči Slavoje Litoměřice mají v basketbalové extralize U19 jediný cíl. Udrţet
soutěţ i pro příští sezonu. A první malý krůček uţ hráči Slavoje udělali. Porazili v prvním duelu
písecké Sršně. Druhý den však nestačili na silnou Spartu.
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Do prvního extraligového utkání vstoupil Slavoj neohroţeně i díky velké podpoře diváků, kteří
hnali od první minuty svým hlasitým povzbuzováním domácí za výhrou.
Proti Spartě uţ to bylo o něčem jiném. Hosté měli výškovou i fyzickou převahu a navíc přijeli
posíleni o několik zahraničních hráčů (Ukrajina, Litva). Pro Slavoj to byla velká výzva popasovat
se s tímto kvalitním soupeřem. Soupeř byl však lepší a vyhrál zaslouţeně.
Zamknout Labskou stezku se povedlo
Za krásného podzimního počasí proběhl v sobotu 19. října první ročník akce „Zamykání Labské
stezky“. Sobotní odpoledne bylo na Střeleckém ostrově určeno především dětem a mladým
rodinám, kterým není cizí aktivní trávení volného času. Se sluncem nad hlavou si zhruba dvě
stovky dětí, jeţ přišly v doprovodu rodičů i prarodičů, odpoledne uţily.
Judisté uspěli na obou turnajích
24.10.2013 - Mladí závodníci Sport Judo Litoměřice si z víkendových turnajů dovezli celkem
sedmnáct medailí. Skupina zkušenějších závodníků vyrazila do německého Sprembergu, kde se
zúčastnili jako hosté společně se čtyřmi dalšími českými oddíly turnaje pořádaného pro oddíly
místní části Saska. Naši borci na turnaji získali osm medailí, coţ naše judisty v celkovém
hodnocení oddílů posunulo na třetí místo a odvezli si tak i pěkný pohár.
Druhá skupina litoměřických závodníků vyrazila na Velkou cenu města Louny. I na tomto turnaji
se ukázali v nejlepším světle a prokázali kvalitní přípravu. Na turnaj vyrazilo 12 závodníků
a hned 9 vystoupilo na stupně vítězů.
Dorostenky Sport Judo jsou nejlepší
14.11.2013 – Tři medaile si z jabloneckého MČR dorostu odvezli závodníci Sport Judo
Litoměřice.
Nejdříve se na ţíněnku dostali dorostenci, kterým se však příliš nedařilo a nedokázali projít
úvodními koly turnaje. Velkou radost nám naopak udělaly dorostenky. Všechny tři jsou v této
kategorii teprve prvním rokem, velmi mladé a perspektivní. Ve váze do 52 kg startovala favoritka
Marie Dítětová, která po bezchybných výkonech pětkrát zvítězila, dokráčela aţ na samotný
vrchol a stala se mistryní republiky. Letos uţ vybojovala svůj druhý titul. Na jaře se jí podařilo
zvítězit i v juniorkách. Stala se tak nejúspěšnější dorostenkou oddílu Ţaneta Kropáčová získala
stříbro stejně jako Petra Hájková. V celkovém hodnocení oddílů dorostenky Sport Juda
Litoměřice skončily na prvním místě. Litoměřice se tak mohou pyšnit, ţe mají nejlepší
dorostenky v republice. Nyní čeká všechny tři medailistky ještě reprezentační soustředění, které
se uskuteční v druhé polovině listopadu v Praze. Na něm se bude tvořit nové reprezentační
druţstvo dorostenek ČR pro nadcházející sezonu 2014.
5.ročník memoriálu Pavla Kameníka
V pátek 15. listopadu proběhl jiţ 5. ročník memoriálu Pavla Kameníka (bývalého vedoucího
Dopravního inspektorátu v Litoměřicích), ve florbalu.
Letošního turnaje se zúčastnilo celkem pět druţstev z řad policejních sborů. Lité boje probíhaly
ve sportovní hale vedle zimního stadionu v Litoměřicích. Systémem kaţdý s kaţdým dospěl
memoriál zdárně do svého konce. Z vítězství se nakonec radovalo druţstvo pořádajícího
Dopravního inspektorátu, před policisty z Obvodního oddělení v Lovosicích, jejich kolegy
z Litoměřic, zástupci Územního odboru Mělník a zástupci Územního odboru Litoměřice.
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Litoměřický Litokan má nejlepší starší ţákyně
19.11.2013 - Skvěle reprezentovaly region při víkendových přeborech ČR staršího ţactva v judu
závodnice litoměřického Litokanu. V Hranici na Moravě přitom startovali pouze sportovci, kteří
nasbírali v součtu nejvíce bodů z pěti kvalifikačních turnajů.
Právo účasti na této vrcholné akci si z JC Litokan Litoměřice zajistily obě starší ţákyně Denisa
Beranová a Denisa Moravcová .
První start v této kategorii přetavila Denisa Moravcová, nastupující v nejniţší váhové kategorii
do 36 kg, ve zlatou medaili.
Starší Denisa Beranová se představila ve váhové kategorii do 48 kg a obhajovala loňský titul.
Zaslouţeně tak vybojovala zlatou medaili. Stala se jiţ potřetí v řadě přebornicí ČR.
V celkovém hodnocení v počtu získaných medailí se Litokan ziskem dvou zlatých umístil na
prvním místě mezi staršími ţákyněmi v celé republice.
Svoboda obhájil titul mistra ČR
20.11.2013 Hranice n. M. - V parádní formě se představili při víkendovém Přeboru České
republiky staršího ţactva v Hranicích na Moravě závodníci Sport Judo Litoměřice, kteří získali
čtyři medaile.
Reprezentovat oddíl odjela čtveřice starších ţáků Samuel Švalich, Jan Svoboda, Matyáš Bartoň,
Patrik Dlouhý a ţákyně Anička Macková. Všichni chlapci podali výborný výkon a zaslouţeně
stanuli na stupních vítězů. Aničce se nedařilo.
V hmotnostní kategorii do 34 kg bojoval Samuel Švalich. Po zaváhání v prvním utkání se jiţ
nenechal v dalších soubojích překvapit a aktivním pojetím boje další soupeře porazil a získal
bronz.
Ve váze do 38 kg byl největším favoritem Jan Svoboda. Všechna utkání ukončil před časovým
limitem a soupeřům nedal ţádnou šanci. Po roce tak obhájil pozici jedničky v ČR a získal
mistrovský titul.
Další dva zástupce jsme měli v kategorii do 42 kg. Matyáš Bartoň po urputném boji získal
stříbrnou medaili a Patrik Dlouhý bronzovou.
Přivezli si sedmnáct medailí
11.12.2013 - Na dvou turnajových frontách bojovali o víkendu nejmenší závodníci Sport Judo
Litoměřice. A byli úspěšní.
Skupina 11 zkušenějších závodníků vyrazila na vánoční Velkou cenu do Chomutova a dalších
šest litoměřických judistů vyrazilo získávat své první větší zkušenosti na turnaj mláďat do
praţských Vršovic.
Z těchto posledních akcí letošního roku přivezli 17 medailí.
Plavci z Litoměřic si rozebrali všechny medaile
14.12.2013 - Litoměřičtí plavci se s úspěchem zúčastnili nejen Poháru České republiky deseti a
jedenáctiletých plavců v Plzni, kde mj. vybojovali díky Vojtěchu Netrhovi dvě medaile (zlato na
100 a stříbro na 200 metrů prsa), ale o minulém víkendu startovali také na devátém ročníku
Vánočních závodů v Mostě, kam se pod vedením trenérů Anne Marie Kuřeové, Štěpána Šetka a
Terezy Petrţilkové vydaly více jak dvě desítky závodníků.
V kategorii nejmladších (ročník narození 2004 a mladší) si druhé místo vyplavala Aneta
Kutzlerová. Ve stejné kategorii skončil rovněţ druhý Tomáš Helcl.
Mezi nejúspěšnější v kategorii ročníku narození 2003 patřila Kateřina Hosová, která vybojovala
čtyřikrát první místo a jednou skončila druhá. Otakar Trojáček si vyplaval první, druhé i třetí
místo a ve stejné kategorii obsadil první příčku také Šimon Petrovič.
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I v kategorii mladších ţaček a ţáků dokázala třikrát zvítězit a třikrát vybojovat druhé místo Adéla
Kurcová. Ve stejné kategorii byl úspěšný Dominik Kroufek, který z mosteckého bazénu vylovil
dvě druhá a tři třetí místa.
V kategorii starších ţáků Plavecký klub Litoměřice reprezentoval Martin Kroufek. Ten dohmátl
druhý a dvakrát třetí.
B kategorii 15 let a starší plavala úspěšně Tereza Šálková, která dvakrát zvítězila a dvakrát
skončila třetí. Pochvala patří i ostatním plavcům, kteří si vytvořili osobní rekordy.

V. CÍRKVE A NÁBOŢENSKÝ ŢIVOT
LEDEN:
Zahájení Tříkrálové sbírky 2013
V děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích dnes litoměřický biskup Jan Baxant poţehnal
tříkrálovým koledníkům. Tím začala Tříkrálová sbírka 2013, která bude na území naší diecéze
probíhat od 2. do 14. ledna.
Tříkráloví koledníci si přijeli pro biskupské poţehnání z různých koutů litoměřické diecéze,
kromě Litoměřic také z Teplic, Mostu, Lovosic a Krásného Března.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika, koledování v regionech však organizují
jednotlivé diecézní charity. Stejně tak je i výtěţek sbírky rozdělen tak, aby většina prostředků
zůstala v místě, kde byly vykoledovány. Tříkrálová sbírka 2013.
Farní obvod Vejprty připojen k litoměřické diecézi
S účinností od 1. ledna 2013 byl připojen k litoměřické diecézi farní obvod Vejprty (dříve
plzeňská diecéze).
Stalo se tak na základě dekretu Kongregace pro biskupy z května roku 2012, ve kterém Řím
vyhověl ţádosti českých a moravských biskupů o změny hranic diecézí „pro lépe zajištěné
poskytování duchovních dober věřícím". Duchovním správcem ve Vejprtech je R.D. Šimon
Polívka.
Výtěţek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je letos rekodní
30.1.2013 Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi byla letos nejúspěšnější za celých třináct let
od svého vzniku. Koledníkům se podařilo vykoledovat rekordních 1.497.700 Kč. V letošním roce
se podařilo sbírku rozšířit o místa, kde se dříve nekoledovalo, například do Hlinné, Miřejovic,
Nové Vsi u Chrastavy, Havraně, Obrnic, Trnovan či Hory Svaté Kateřiny, coţ nepochybně
pomohlo k navýšení výnosu. Pětašedesát procent z celkového výtěţku sbírky směřuje na pomoc
potřebným v regionu, kde byly peníze vykoledovány. Vyuţití sbírky je různorodé, záměr však
musí vţdy slouţit ke zlepšení sociální situace potřebných. Část sbírky je určena na pomoc
v zahraničí.
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Od roku 2006 do roku 2011 se výtěţek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi kaţdým rokem
zvyšoval, v loňském roce vykoledovaná částka 1.196.347 Kč nepřesáhla výtěţek roku 2011, kdy
bylo do kasiček označených logem Charity ČR vybráno 1.230.336 Kč.
Letošní Tříkrálovou sbírku v litoměřické diecézi organizovaly všechny oblastní a farní charity
a také některé farnosti. Celkem se do ní zapojilo více neţ jeden tisíc dobrovolníků s 639
kasičkami.

ÚNOR
Rekordní výnos Tříkrálové sbírky
1.2.2013 - Celkový výtěţek Tříkrálové sbírky 2013 v litoměřické diecézi letos činil
1 497 700 Kč. Podílelo se na ní více jak 1 000 dobrovolníků a naplnilo se celkem
639 pokladniček. Do Tříkrálové sbírky se zapojily nejen všechny oblastní a farní charity
litoměřické diecéze, ale také některé farnosti a školy.
Letošní sbírku se navíc podařilo rozšířit do míst litoměřické diecéze, kde se dříve nekoledovalo,
například do Hlinné, Miřejovic, Nové Vsi u Chrastavy, Havraně, Obrnic, Trnovan či do města
Hory Svaté Kateřiny, coţ nepochybně přispělo k navýšení výnosu.
Většina prostředků směřuje na pomoc potřebným v regionu, kde byly peníze vykoledovány.
Vzhledem k tomu, ţe si kaţdý můţe určit vlastní záměr, na který 65% z celkového výtěţku
pouţije, je vyuţití sbírky různorodé, vţdy však musí záměr slouţit ke zlepšení sociální situace
potřebných.
Diecézní charita rozdělí letošní výtěţek mezi dobrovolnické centrum, terénní práci, poradnu
a další potřebné v rámci diecéze (potravinová pomoc, nocleh apod.). Oblastní a farní charity
pouţijí prostředky např. na vybavení domovů pro seniory, azylových domů, nízkoprahových
center
a
chráněného
bydlení
a
na
aktivity
pro
děti
handicapované
nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Litoměřický biskup Jan Baxant navštívil Hospic sv. Štěpána
Litoměřický biskup Jan Baxant navštívil u příleţitosti památky Panny Marie Lurdské - Světového
dne nemocných v pondělí 11. února 2013 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Biskup Jan Baxant
od 14 hodin slouţil mši svatou pro pacienty, zaměstnance, dobrovolníky a přátele Hospice sv.
Štěpána v tamní kapli.
Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papeţský úřad
Přinášíme celý text deklarace, ve které Benedikt XVI. oznamuje záměr opustit k 28. únoru 2013
úřad papeţe.
Drazí bratři,
Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil
rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem
před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité
vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba svou duchovní povahou musí
být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním
rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení
Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi
v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi
byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám
služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna
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2005, takže od 28. února 2013 ve 20h bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude
zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.
Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, kterou jste spolu se mnou
nesli tíži mého úřadu, a prosím o odpuštění za všechny své nedostatky. Nyní, svěřujeme církev
svatou péči našeho Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou Matku
Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla otcům kardinálům při volbě nového
papeže. Pokud jde o mne, budu nadále z celého srdce chtít sloužit svým životem oddaným
modlitbě svaté církvi Boží.
Ve Vatikánu dne 10. února 2013
Benedikt XVI.
Přednáška MUDr. Milana Zbořila
Litoměřický kardiolog MUDr. Milan Zbořil bude dnes večer, ve čtvrtek 21. února 2013,
přednášel v budově děkanství v Litoměřicích na téma „Sepse a podíl českých vědců
a litoměřického kněze na poznání příčin nemoci”. Přednáška začíná po večerní mši svaté
v děkanském kostele u Všech svatých (18 hodin).
Milan Zbořil, kardiolog a dlouholetý lékař litoměřické nemocnice, osobní lékař čtyř
litoměřických biskupů, je nositelem Řádu sv. Řehoře Velikého. Toto papeţské vyznamenání
Svatého otce Benedikta XVI. mu bylo uděleno v roce 2011 za jeho sluţby pro litoměřické
biskupství. Jako lékař litoměřické nemocnice nevydal v roce 1974 tělo zemřelého Štěpána
kardinála Trochty do rukou příslušníků StB, ale odeslal ho do Prahy k balzamování a tím ho
uchránil pro veřejný pohřeb. Projevil tak velkou osobní statečnost.

BŘEZEN:
Zvony se rozezněly, nový papeţ byl zvolen
Dnes, ve středu 13. března 2013, krátce po 19. hodině bílý kouř z komína Sixtinské kaple
„oznámil“, ţe nový papeţ byl zvolen. Zvony katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích se slavnostně
rozezněly.
47. diecézní setkání mládeţe
Před Květnou nedělí, ve dnech 22. - 23. března 2013 proběhlo v Litoměřicích 47. diecézní setkání
mládeţe s mottem „Jděte, získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28,19). Hlavní, sobotní části
programu, na které byl přítomen litoměřický biskup Jan Baxant, se zúčastnilo na 230 mladých
z různých koutů litoměřické diecéze.
Missa chrismatis 2013
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant celebroval na Zelený čtvrtek 28. března 2013 v katedrále
sv. Štěpána v Litoměřicích spolu s kněţími, působícími v litoměřické diecézi, slavnostní mši
svatou Missa chrismatis, při které kněţí obnovili své kněţské závazky a biskup posvětil nové
oleje. Slavnostní mše svaté se účastnilo na osm desítek kněţí, jáhni, zasvěcené osoby,
bohoslovci, ministranti.

DUBEN:
Biskup Jan Baxant představil zrestaurovanou kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci v
Litoměřicích
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V biskupské rezidenci v Litoměřicích se v pondělí 29. dubna 2013 konalo slavnostní setkání, při
kterém litoměřický biskup Mons. Jan Baxant za účasti restaurátorů a pozvaných hostů slavnostně
představil zrestaurovanou kapli sv. Vavřince.
Kaple sv. Vavřince je součástí litoměřické biskupské rezidence, kterou nechal postavit biskup
Jaroslav Ignác hrabě ze Šternberku podle plánů stavitele Giulia Broggia v letech 1683-1701.
Kaple s malbami Františka Kučery/Kutschery/ a Kryštofa Viléma Tietzeho (?) se nachází
v soukromých prostorách litoměřického biskupa, veřejnosti není běţně přístupná.
Iluzivní architektura na stěnách kaple byla zásahem malířů na konci 60. let 20. stol. zničena
(stěny byly přetřeny šedou barvou). Díky poskytnuté dotaci Ministerstva kultury ČR,
Ministerstva financí ČR, Ústeckého kraje a Města Litoměřice se podařilo po náročných
restaurátorských opravách výzdobu interiéru kaple sv. Vavřince obnovit. Restaurátorské práce
probíhaly ve třech etapách v letech 2009-2012 a stály zhruba 1 800 000 Kč. Během nich byly
obnoveny iluzivní nástěnné a nástropní malby a štuková výzdoba.
V roce 2010 byla restaurována východní stěna kaple, na níţ je namalován iluzivní oltář. V roce
2011 to byla nástropní malba sv. Vavřince, fabion, hlavice pilastrů, štuky a medailony na stropě.
V roce 2012 byla restaurována západní, jiţní a severní stěna kaple.
Nástěnné a nástropní malby restaurovaly ak. mal. Anna Svobodová a akad. mal. Eva Votočková,
restaurování štuků provedl ak. soch. Jiří Ţivný s dalšími spolupracovníky.
Ministerstvo kultury ČR poskytlo na restaurování kaple sv. Vavřince dotaci z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši zhruba
370 000 Kč (spoluúčast Města Litoměřice), Ministerstvo financí ČR částku zhruba 480 000 Kč
a Ústecký kraj dotaci v celkové výši 880 000 Kč. Zbytek tvořila spoluúčast Biskupství
litoměřického.

KVĚTEN:
Zveme vás na věţ u katedrály sv. Štěpána
Od května byla pro veřejnost opět zpřístupněna věţ u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí
v Litoměřicích. Tento měsíc ji můţete navštívit pouze o sobotách a nedělích, a to od 10 do 17
hodin.
Od června do září bude věţ pro návštěvníky přístupná kaţdý den - od 10 do 17 hodin, v říjnu pak
pouze o víkendech - ve stejném čase.
Vstupné zůstává stejné jako v minulém roce: dospělí zaplatí za vstupenku 50 Kč, děti do 6 let
mají vstup zdarma, děti od 6 do15 let, studenti, důchodci a ZTP zaplatí za vstupenku 25 Kč.
Rodinné vstupné zůstává ve výši 100 Kč.
Pokladna je umístěna v přízemí věţe. Od června si tu budou moci návštěvníci zakoupit kromě
pohlednic a suvenýrů také drobné občerstvení.
Věţ u katedrály sv. Štěpána je se svými 65 metry nejvyšším vyhlídkovým bodem ve městě.
Biskupství litoměřické ji pro veřejnost zpřístupnilo před čtyřmi lety v rámci rozvoje cestovního
ruchu ve městě a v regionu. Expozice nabízí medailony litoměřických biskupů s fotografiemi,
informace o historii Dómského pahorku a zdejších budovách nebo informace o zvonech ve věţi.
Provoz od loňského roku zajišťuje Biskupství litoměřické prostřednictvím společnosti s r.o. In
Principio.
Poutnický pas
I letos byla vydána broţura s přehledem církevních objektů, otevřených v rámci Noci kostelů
na území litoměřické diecéze. Ta zároveň návštěvníkům poslouţí jako poutnický pas. Poţádat
o ni mohli pořadatele v místě, které v pátek 24. května 2013 o Noci kostelů navštívili.
Noc kostelů byla úspěšná
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Noc kostelů byla v litoměřické diecézi úspěšná. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému
projektu se zde připojilo 189 církevních objektů, z toho téměř 150 katolických. Podle zatím
dostupných informací bylo ve zpřístupněných církevních objektech během letošní Noci kostelů
zaznamenáno cca 28 tisíc návštěvnických vstupů. Litoměřická diecéze se připojila k projektu Noc
kostelů počtvrté.

ČERVEN
Benefiční koncert pro hospic
Benefiční koncert sólistky Státní opery Praha Daniely Radosa, ve středu 5. června 2013 v 19.00
hodin se vzhledem k počasí konal v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí
v Litoměřicích. Na programu koncertu byly skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. Bizeta a dalších
autorů.
Daniela Radosa - soprán, Edita Randová - mezzosoprán a Adolf Melichar - varhany vystoupili
zcela bez nároku na honorář. Výtěţek z koncertu, měl být původně určený pouze na pomoc pro
hospic, ale vzhledem k povodním bylo rozhodnuto, ţe polovina výtěţku z koncertu půjde
Diecézní charitě Litoměřice na pomoc lidem postiţeným povodní.
40 let kněţské sluţby diecézního biskupa Jana Baxanta
Diecézní biskup Mons. Jan Baxant slouţil ve čtvrtek 27. června 2013 v kapli sv. Vavřince
v biskupské rezidenci v Litoměřicích děkovnou mši svatou za 40 let kněţské sluţby. Kněţské
svěcení přijal 23. června 1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška.
Mši svatou u příleţitosti 40. výročí svého kněţského svěcení slouţil za účasti generálního vikáře
litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla, děkana litoměřické městské farnosti R.D. Józefa
Szeligy a zaměstnanců biskupské kurie.
Generální vikář P. Stanislav Přibyl podepsal první výzvu k vydání zabaveného majetku
Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl podepsal v úterý 25. června 2013 první
výzvu k vydání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboţenskými společnostmi, připravenou k odevzdání na Státní pozemkový úřad České
republiky.
Z 384 právních subjektů litoměřické diecéze, kterých se bude navrácení zabaveného majetku
podle zákona č. 428/2012 Sb. týkat, je v současné době zcela zidentifikován majetek u více neţ
300 farností. Vlastní výzvy o vydání majetku budou kompletovány na přelomu srpna a září.
Jiţ v průběhu července bude podáno dalších zhruba dvacet výzev (zastoupen bude kaţdý
vikariát).
.

ČERVENEC:
Změna sídla Diecézní charity Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice má od 1. července 2013 nové sídlo na adrese: Kosmonautů 2022,
Litoměřice, v budově bývalé mateřské školy.
Diecézní charita Litoměřice doposud sídlila na Dómském náměstí 10 v Litoměřicích. Současně
s ředitelstvím Charity se do nové budovy přestěhuje také Poradna pro osoby v zadluţenosti,
Poradna pro cizince, Oddělení pomoci při mimořádných událostech a pomoci do zahraničí,
Dobrovolnické centrum a Charitní šatník. Jako další aktivitu chystá Charita školku.
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Charita má novou budovu a chystá i školku
31.10.2013 - Diecézní charita Litoměřice má novou budovu. Adresu změnila uţ v červenci tohoto
roku, stavební úpravy však probíhaly ještě následující měsíce. Nyní, aţ na drobné práce, je
rekonstrukce budovy dokončena. Nová budova je v ulici Kosmonautů.

SRPEN:
Diecézní charita Litoměřice zahájila program následné povodňové pomoci
2.8.2013 - Diecézní charita Litoměřice zahájila následnou pomoc lidem postiţeným červnovou
povodní. Mezi domácnosti litoměřické diecéze rozdělí celkem 16.000.000 korun.
Velký dík patří německé Charitě Deutsche Caritasverband, která na povodňovou pomoc naší
Charity věnovala 500.000 Euro. Také dárci z České republiky přispěli významnou částkou
4.300.000 korun a farnosti litoměřické diecéze zaslaly na účet Charity dalších 500.000 korun.

ZÁŘÍ:
65. výročí úmrtí biskupa Antona Aloise Webera
Letos v září si litoměřická diecéze připoměla 65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického biskupa
Antonína Aloise Webera, posledního litoměřického biskupa německé národnosti, jehoţ ţivotní
osudy a zejména jeho postoje v kritických okamţicích naší národní minulosti ve 30. a 40. letech
minulého století mohou svou aktuálností zapůsobit i na současného člověka.
Slavnost posvěcení katedrály sv. Štěpána
Dnes, 20. září 2013, si připomínáme den, kdy byla v roce 1681 vysvěcena katedrála sv. Štěpána
v Litoměřicích.

ŘÍJEN:
Před pěti lety byl Mons. Jan Baxant jmenován novým diecézním biskupem v Litoměřicích
Dnes, v den svátku sv. Františka z Assisi, 4. října 2013, je to právě pět let, kdy bylo oznámeno
jmenování Mons. Jana Baxanta novým diecézním biskupem v Litoměřicích.
Diecézní biskup Mons. Mgr. Jan Baxant, 20. biskup litoměřický
Narodil se 8. 10. 1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněţ
kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený ţivot. Po maturitě na Střední průmyslové škole
zeměměřické v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem
v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněţské svěcení 23. 6. 1973 v Praze z rukou Mons.
Františka Tomáška.
Svou kněţskou sluţbu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 aţ 1975. Poté působil jako
administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 aţ 1983) a pak ve farnosti
sv. Antonína v Praze - Holešovicích (v letech 1983 aţ 1990). V roce 1990 byl jmenován
vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněţského semináře v Praze. Od
roku 1997 pokračoval v kněţské sluţbě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 aţ do
konce roku 2002 ve farnosti Matky Boţí před Týnem v Praze. 1. 1. 2003 byl jmenován
generálním vikářem Diecéze českobudějovické.
Papeţ Benedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Baxanta novým diecézním biskupem v Litoměřicích.
Jmenování bylo oznámeno dne 4. 10. 2008, v den svátku sv. Františka z Assisi, ve Vatikánu
a na litoměřickém biskupství.
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Biskupské svěcení přijal Mons. Jan Baxant v sobotu 22. 11. 2008 v 10 hodin v katedrále
sv. Štěpána v Litoměřicích.
Biskupové podepsali memorandum o partnerství litoměřické a eichstättské diecéze
Partnerství litoměřické a eichstättské diecéze je oficiálně stvrzeno. Litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant a eichstättský biskup Mons. Gregor Maria Hanke OSB podepsali v neděli 6. října 2013
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích memorandum o partnerství obou diecézí.
Katedrálu sv. Štěpána navštívil prezident ČR Miloš Zeman
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil v pátek 25. října 2013 katedrálu sv. Štěpána
v Litoměřicích. Návštěva hlavy státu v Litoměřicích probíhala v rámci prezidentovy dvoudenní
návštěvy Ústeckého kraje.
Prezident České republiky Miloš Zeman v pátek krátce navštívil katedrálu sv. Štěpána
v Litoměřicích. Přivítal ho generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR,
katedrálou ho provedl probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří
Hladík O.Cr.
Probošt seznámil prezidenta s historií Dómského pahorku, kde se katedrála sv. Štěpána nachází
a jehoţ kontinuální osídlení v souvislosti s církevní správou je téměř tisíc let staré. Pohovořil
o historii a významu svatoštěpánské kapituly, historii a významu katedrály, upozornil ho mj.
na soubor pěti oltářních pláten, který na zakázku prvního litoměřického biskupa Maxmiliána
Rudolfa Schleinitze pro katedrálu vytvořil český barokní malíř Karel Škréta, na vzácnou pietu
z původního (kolegiátního) kostela nebo na pamětní desky, které připomínají bývalé litoměřické
sídelní biskupy, a na zdejší varhany.
Generální vikář věnoval prezidentu Zemanovi obrazovou publikaci Průvodce po Dómském
náměstí v Litoměřicích, jejímţ autorem je ing. arch. Karel Kuča, knihu Josefa Rabase o ţivotě
kněze a litoměřického biskupa Antona Aloise Webera, jehoţ 65. výročí úmrtí jsme si letos v září
připomněli, soubor záloţek s vyobrazením detailů Klaudiánovy mapy a CD Varhany v katedrále
sv. Štěpána v Litoměřicích.
Před svým odjezdem prezident ještě krátce navštívil v doprovodu J.M. can. Jiřího Hladíka faru
dómské farnosti.

LISTOPAD:
19. charitativní večer Diakonie
Herečka a šansoniérka Chantal Poullain v pátek večer 8. listopadu patřila v konferenčním sále
hradu mezi hlavní ozdoby společenského večera Diakonie. Její představitelé, zaměstnanci
a klienti ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice pořádali jiţ 19. charitativní večer
spojený s aukcí uměleckých děl a výrobků chráněné dílny.
Akce se zúčastnily zhruba dvě stovky lidí. Je přitom velkou zásluhou Chantal Poullain, ţe aukce
vynesla 430 tisíc korun, coţ byl v historii akce druhý nejvyšší finanční výtěţek určený
litoměřické Diakonii. Částka bude stejně jako v předchozím roce určena na vybudování výtahu
v sídle Diakonie v Rooseveltově ulici. Chantal Poullain věnovala Diakonii 50 tisíc korun
z nadace Archa Chantal. Přidala i svou knihu Ţivot na laně a CD s francouzskými šansony, jeţ
byla vydraţena za 12 tisíc korun.
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Charita pro Filipíny
11.11.2013 - Tajfun Haiyan zasáhl střední část Filipín a zanechal za sebou ničivou zkázu. Charita
ČR se spolu s ostatními národními Charitami zapojila do pomoci. Ze svého krizového fondu
uvolnila 250 000 Kč a vyhlásila finanční sbírku a dárcovskou SMS.

PROSINEC:
Netradiční návštěva na dětském oddělení
Mikuláš s čertem a andělem přišli ve čtvrtek 5. prosince 2013 za dětmi na dětské oddělení
litoměřické nemocnice. O tuto návštěvu se, stejně jako v minulých letech, postaraly studentky
z Domova mládeţe při Střední škole pedagogické, hotelnictví a sluţeb v Litoměřicích spolu
s vychovatelkou Soňou Severovou. A jako kaţdý rok se jejich vystoupení těšilo velkému zájmu
hospitalizovaných dětí a přítomných rodičů.
Diecézní charita ocenila dobrovolníky za pomoc při povodni
16.12.2013 - Diecézní charita ocenila dobrovolníky za pomoc při povodních. V červnu 2013 byla
hlavní činností DCH Litoměřice pomoc zatopeným obyvatelům.Tak rozsáhlou pomoc mohla
poskytnout z velké části právě díky dobrovolníkům, kteří se ujali především aktivit spojených
s provozem humanitárního skladu v kostele sv. Ludmily v Litoměřicích. Zde přijímali, vydávali
a pečlivě evidovali výši poskytnuté pomoci, coţ umoţnilo prakticky okamţitě nabídnout
zatopeným lidem reálnou pomoc
Diecézní charita si podpory velmi váţí a chtěla tak dobrovolníkům poděkovat.

VI. OBYVATELSTVO
Údaje o počtu obyvatel města Litoměřic
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 je 24 181

LEDEN
1. ledna 2013 přišlo v litoměřické porodnici na svět první miminko roku 2013. Je jím Petr
Křivák, kterého na svět přivedla Hana Křiváková ze Solan. Malého Péťu a jeho oba rodiče přišli
dne 2. ledna 2013 přímo na oddělení navštívit předsedkyně Správní rady a výkonná ředitelka
litoměřické nemocnice Stanislava Pánová, člen Správní rady a ředitel pro zdravotní péči Leoš
Vysoudil a manaţerka pro nelékařské zdravotnické obory Lenka Kalábová. V rámci krátké
návštěvy šťastné rodině popřáli hodně zdraví a předali mamince květiny a malému Petrovi jako
upomínku na jeho „prvenství“ zlatý řetízek s přívěskem, podkůvkou.
Prvním litoměřickým miminkem narozeným roku 2013 v litoměřické porodnici byl však Ondrej
Čapek, který přišel na svět aţ 4. ledna 2013.

85

Miminka v lednu 2013
Celkem 76 dětí přišlo na svět v porodnici Městské nemocnice v Litoměřicích v lednu 2013.
Ve srovnání s předchozími roky je to nejvíce lednových miminek za uplynulých 6 let.
V prvním měsíci roku 2013 se narodilo přibliţně stejně děvčátek, jako chlapců. Mezi nejčastější
jména dávaná holčičkám narozeným v lednu 2013 v naší porodnici patřila Natálie (4 x), dále pak
Adéla, Anna, Karolína, Miriam, Tereza, Veronika a Zuzana (po 2). U chlapců to byl nejčastěji
Ondřej (4 x), Richard (3 x), Jan, Jiří, Lukáš, Martin, Pavel a Tomáš (po 2).
Prasečí chřipka uţ i na Litoměřicku
V pondělí 7.1.2013 potvrdila vedoucí pracovnice Územního oddělení Krajské hygienické stanice
Litoměřice první případ prasečí chřipky na Litoměřicku. Pacient je v současnosti hospitalizován
na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Jde o muţe s nákazou virem
A/H1N1 jehoţ stav je komplikovaný zápalem plic. Jde o kuřáka s nadváhou. A právě to jsou
předpoklady, které mohou nákaze prasečí chřipky napomoci. Spolu s prasečí chřipkou můţe mít
kouření fatální následky. Ohroţeni jsou také lidé se srdečním onemocněním, lidé uţívající
kortikoidy či gravidní ţeny.
Vykradači hrobů jsou jiţ díky amnestii na svobodě!
8.1.2013
Vykrádali hrobky, poškozovali rakve, hanobili lidské ostatky. Neštítili se vstoupit ani do rakví,
které byly v zemi jen několik měsíců. Případ rozsáhlého vykrádání hrobů, který přesně před
rokem hýbal celým krajem, má šokující rozuzlení. Aleš Lexa a Oldřich Pechánek, kteří podle
obţaloby otevřeli několik stovek hrobů, jsou díky amnestii osvobozeni, propuštěni na svobodu.
Lexa dostal za své činy 20 měsíců nepodmíněně, Pechánek 18 měsíců nepodmíněně. Oba proto
splňují podmínky k tomu, aby se na ně vztahovala amnestie. Oba odsouzení jsou jiţ na svobodě.

ÚNOR
Nové C-rameno jiţ čeká na své první pacienty
Dne 8. února 2013 byl v Městské nemocnici v Litoměřicích slavnostně uveden do provozu nový
mobilní rentgenový přístroj, tzv. C- rameno.
Investici ve výši 1,682 miliónu Kč uhradilo Město Litoměřice, jako zřizovatel této příspěvkové
organizace.

D U B E N - bez událostí
K V Ě T E N - bez událostí
Č E R V E N - bez událostí
SRPEN
Základní umělecká škola pod vedením ţeny
Základní uměleckou školu v Litoměřicích vede Mgr. Dominika Valešková. Od 1. srpna vystřídá
ve funkci do důchodu odcházejícího Václava Neuţila. Jedenačtyřicetiletá Dominika Valešková
vyhrála
výběrové
řízení,
do
kterého
se
přihlásilo
osm
uchazečů.
Dominika Valešková je dlouholetou učitelkou Střední školy pedagogické, hotelnictví a sluţeb
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v Litoměřicích. Veřejnosti je také známá jako sbormistryně pěveckého sboru Máj a vedoucí
flétnového souboru Oethos.
Naše porodnice přivítala své pětisté letošní miminko
Litoměřická porodnice přivítala na svět miminko, které se zde pro rok 2013 můţe pyšnit
pořadovým číslem 500.
Je jím děvčátko, které se narodilo v neděli 18. srpna 2013 půl hodiny po poledni. Holčička po
porodu váţila 3,37 kg a měřila 50 cm. „Jubilejní“ porod vedli MUDr. Podráská a porodní
asistentka Švadlenková.
Deset miminek se narodilo v jeden den
Celkem deset dětí si bude ve svých osobních údajích uvádět stejné datum a stejné místo narození.
Přesně tolik miminek se totiţ narodilo v úterý 20. srpna v litoměřické porodnici. Ve skupině
novorozených miminek, mezi kterými je šest děvčátek a čtyři kluci, jsou také jedna dvojčátka.
Co do počtu dětí narozených v litoměřické porodnici v jediném dni, je tento údaj ojedinělým
a rekordním.

ZÁŘÍ
Koncert Bratrů Ebenů
Dnešní koncert (11.9.2013) skupiny Bratři Ebenové
byl s ohledem na deštivé a obzvláště večer chladné
počasí přesunut z Dómského náměstí do
litoměřického domu kultury. Začátek koncertu
je oproti původnímu plánu posunul o půl hodiny
a začal tedy v 18.30 hodin.
Benefiční koncert byl pořádaný jiţ podruhé
Nadačním fondem Kalich a jeho výsledkem bylo půl
milionu korun pro hospic.
Na koncert skupiny Bratři Ebenové dorazilo 450
diváků. Ačkoliv si mnozí přáli zopakovat loňskou atmosféru na Dómu, která mnohým
připomínala Velehrad, dům kultury se stal důstojnou náhradou. Nálada v něm si v ničem
nezadala s loňským koncertem skupiny Hradišťan, protoţe i letošní host – Bratři Ebenové –
dokázal vykouzlit tu správnou atmosféru večera. V jeho závěru si ředitelka hospice Monika
Marková a zakladatelka hospicové péče v České republice Marie Svatošová odnesly půl milionu
korun.
Od předsedy správní rady NF Kalich Alexandra Vondry nejprve převzaly šek na 84 tisíc korun,
který představoval výtěţek ze vstupného. I dalších 300 tisíc korun zprostředkoval bývalý
litoměřický senátor. Jde o grant od nadace, která si nepřála být jmenována. Krok Kalichu však
vyvolal další vlnu solidarity. Šek na 50 tisíc korun předal na podiu Jaromír Mareš, jednatel firmy
Balcancar. Dalších 70 tisíc korun doručil jménem Rytířského řádu Křiţovníků s červenou
hvězdou probošt svatoštěpánské kapituly Jiří Hladík.
Pěstounské rodiny si víkend v Holanech uţily
Pestrý a pro děti i jejich rodiče a prarodiče poutavý program připravili pracovníci Domu dětí
a mládeţe Rozmarýn na třetí zářijový víkend. V rekreačním středisku v Holanech se totiţ sešly
pěstounské rodiny z celého Ústeckého kraje. Celkem se pobytu zúčastnilo 30 dospělých a 47 dětí
od jednoho do 18 let.
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Rodiny se věnovaly rozmanité rukodělné činnosti, absolvovaly olympiádu, různá soutěţní klání,
nechyběl ani táborák a hudba v podání křešické Pustajky.
Litoměřický úřad pořádá společný víkend pěstounských rodin kaţdý rok. Jiţ nyní se děti a jejich
rodiče mohou těšit na vánoční setkání, které proběhne v Litoměřicích.

ŘÍJEN
Modernizace radiologického oddělení nemocnice pokračuje
30.10.2013 - Další z plánovaných kroků
vedoucích k modernizaci přístrojového vybavení
učinila litoměřická nemocnice. Dnes 30.10.2013
byl na oddělení radiologie a zobrazovacích
metod
představen
za
účasti
vedení
zdravotnického zařízení, starosty Ladislava
Chlupáče a dodavatele nový radiografický
přístroj pro zhotovování rentgenových snímků.
Byl tak učiněn významný krok k úplné
digitalizaci rentgenového pracoviště.
Jde o zařízení řadící se k nejmodernějším
systémům a v litoměřické nemocnici je prvním,
který umoţňuje přímou digitální radiografii.
Náklady na pořízení nového přístroje, včetně
nutných stavebních úprav prostor, kde je
umístěn, dosáhly zhruba pěti miliónů korun. Suma bude z velké části hrazena z rozpočtu
nemocnice. 800 tisíci korunami se podílí také zřizovatel nemocnice, tedy město. Byla totiţ
vyuţita část příspěvku určeného na nákup nového C-ramene, který nebyl zcela vyčerpán, protoţe
C-rameno bylo pořízeno za cenu niţší, neţ byl původní předpoklad.

LISTOPAD
Litoměřice mají dětskou výslechovou místnost
Výslechová místnost pro dětského účastníka trestního řízení byla dnes 29. listopadu 2013
slavnostně otevřena ve třetím patře odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v
Litoměřicích. Slouţit bude dětem, které se staly svědkem trestného činu, případně přímo obětí a
musí být vyslechnuty.
Finance na vybudování obou místností získalo město Litoměřice z Programu prevence a
kriminality financovaného Ministerstvem vnitra. Dotace z programu činila 192 tisíc korun,
dalších 30 tisíc představovala spoluúčast města, které přidalo dalších 40 tisíc korun na nezbytné
stavební úpravy. Litoměřice se tak staly po Rumburku, Chomutovu, Kadani, Mostu a Ústí nad
Labem šestým místem v kraji, které disponuje speciální dětskou výslechovou místností.
Vyuţívána bude i pracovníky oddělení sociální péče o děti městského úřadu.
Pěstounské rodiny se sešly před první adventní nedělí
Zhruba čtyři desítky dětí a dvacet rodičů se v sobotu 30. listopadu dopoledne sešli na litoměřické
radnici. Adventní setkání spojené s výrobou vánočních přání a smaltovaných ozdob pro ně i letos
připravily pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích
ve spolupráci s Domem dětí a mládeţe Rozmarýn. Zatímco děti tvořily a vyprávěly si, jaké dárky
k Vánocům by si přály, rodiče absolvovali pod vedením psycholoţky Hany Cutychové seminář.
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Pracovnice odboru v současné době evidují 75 pěstounských rodin, v nichţ ţije necelá stovka
dětí. Počet pěstounských rodin v posledním roce stoupl o zhruba třicet procent. „V lednu totiţ
vstoupila v platnost novela zákona, která kromě řady dalších změn upřednostňuje příbuzenskou
péči před péčí cizí. Díky tomu tak mají na rozdíl od minulosti nárok na dávky pěstounské péče i
prarodiče.
Programy pro pěstounské rodiny pořádá město Litoměřice dvakrát ročně. V létě to bývá společný
třídenní pobyt v některém z rekreačních zařízení v regionu, před Vánoci pak společné adventní
tvoření.

PROSINEC
Netradiční návštěva na dětském oddělení
Mikuláš s čertem a andělem přišli ve čtvrtek 5. prosince 2013 za dětmi na dětské oddělení
litoměřické nemocnice. O tuto návštěvu se, stejně jako v minulých letech, postaraly studentky
z Domova mládeţe při Střední škole pedagogické, hotelnictví a sluţeb v Litoměřicích spolu s
vychovatelkou Soňou Severovou. A jako kaţdý rok se jejich vystoupení těšilo velkému zájmu
hospitalizovaných dětí a přítomných rodičů.

VII. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ,
KLIMATICKÉ ZMĚNY
LEDEN
Hladiny řek v lednu stoupaly
Během prvního lednového víkendu (5. a 6. ledna) stouply hladiny všech řek v Ústeckém kraji. Na
Labi chybělo v neděli odpoledne na litoměřickém vodočtu půl metru do vyhlášení prvního
povodňového stupně.
„Nahoře" bylo také Ohře po celém toku. V Lounech se hladina pohybovala těsně pod úrovní
prvního pov. stupně.
Na litoměřicko dorazily silné mrazy
Na Litoměřicko dorazily koncem ledna silné mrazy. V sobotu 26.1.2013 jsem v 08.00 hod
naměřil v Litoměřicích v Nezvalovce -12,9 °C. (Na doksanské meteorologické observatoři
naměřili v sobotu v 6 hodin ráno -16,8°C.) V pátek a v neděli bylo v Litoměřicích jen -5,5 a -5,6
°C.
Koncem ledna (30.1.2013) se oteplilo v Litoměřicích na +8,2 °C. Obrat v počasí během několika
dnů proţívá nejen Litoměřicko a Roudnicko, ale celá republika. Podle meteorologů z doksanské
observatoře se jedná o standardní klimatický jev - přišla obleva.
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ÚNOR
Počátkem února Labe opět stoupá
1.2.2013 hladina řeky Labe překročila na Litoměřicku první povodňový stupeň. V Lovosicích uţ
byla zaplavena cyklostezka spojující město s přívozem v Malých Ţernosekách. Hladina na
litoměřickém vodočtu se v pátek odpoledne pohybovala okolo 440 cm. Vlivem oteplení
spojeného s odtáváním sněhu ve středních polohách a vlivem dešťových sráţek v úseku Labe
Mělník – Hřensko dochází k poměrně rychlému vzestupu průtoku a hladiny v korytě řeky.
Vzestup průtoku a hladin na Labi od Mělníka po Hřensko bude probíhat do pátečních nočních
hodin. V současné době se další vzestup nepředpokládá v úseku Labe Mělník – Hřensko za
předpokladu, ţe nedojde k výraznému odpouštění vody z přehrad z Vltavské kaskády. Hladiny
ostatních řek v Ústeckém kraji po zvýšení hladin nyní klesají.
Labe se na několika místech vylilo z koryta
Litoměřicko - Vzestup hladiny Labe na Litoměřicku pokračoval i v sobotu 2.2.2013 po pátečním
dešti. Během dne se pak zastavil, v neděli uţ voda v řece pozvolna klesala.
Na několika místech v okrese se řeka vylila z koryta. Odpočinková zóna se ocitla pod vodou
například v Mlékojedech, v Lovosicích byla zaplavena cyklostezka do Malých Ţernosek. Na
polích v okolí řeky se vlivem spodní vody vytvořily velké laguny.
V neděli klesla hladina přibliţně o dvacet centimetrů, přesto dle litoměřického vodočtu stále
platil první povodňový stupeň. Odvolán byl 4.2.2013

BŘEZEN
První jarní den roku 2013 letos připadne na středu 20. března.
Přichází astronomické jaro, počasí je ale proti. Počínaje 11. březnem se ochladilo těsně pod 0°C,
20. března aţ na -2,9 °C a napadl sníh. Místy napadlo aţ 40 centimetrů, které komplikovaly
dopravu.

D U B E N a K V Ě T E N byl bez mimořádných událostí
ČERVEN
LITOMĚŘICE - POVODEŇ 2013
Je konec května a Český hydrometeorologický ústav vydává varování před silnými bouřkami,
vydatným deštěm a nabádá k povodňové bdělosti a pohotovosti. V tu chvíli ještě nikdo
v Litoměřicích a okolí netuší, ţe oblast čeká další stoletá povodeň. Téměř stejná jako ta, kterou
pamatujeme v roce 2002. Na území obce s rozšířenou působností Litoměřice začala oficiálně
1. června ve 14.30, kdy v Ploskovicích dosáhl Luční potok 2. stupně povodňové aktivity.
V Litoměřicích oficiálně začala povodeň o den později ve 14.00 a skončila 13. června v 4 hodin
ráno.
V pondělí 3. června jiţ voda zaplavuje Mlékojedy. Za poměrně dramatické situace je v noci na
člunech evakuováno hasiči a městskou policií z jiţ zatopené ubytovny bývalé Complety 36 osob,
z nichţ zhruba polovinu tvoří děti. Tyršův most stejně jako další komunikace v okolí se uzavírá
v úterý 4. června ráno v 05.45. „Dochází k tomu v momentě, kdy hladina Labe dosahuje cca 730
centimetrů a voda proniká na silnici u hotelu Helena.V provozu však zůstává po celou dobu most
generála Chábery - významná dopravní tepna nejen při povodních.
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Situaci v Litoměřicích a v blízkém okolí zhoršuje Ohře. Zajímavý je fakt, ţe v Ústí nad Labem,
které je dále po proudu, kulminuje Labe o hodinu dříve neţ v Litoměřicích. Voda v Litoměřicích
nakonec kulminuje 5. června ve 22 hodin. Oficiálně na 906 centimetrech, při průtoku 4 345
kubických metrů za sekundu.
Noc z 5. na 6. června je však ještě dramatická. Od Labe se zvedá zpětná vlna a Ohře se valí přes
bohušovickou kotlinu a terezínskou Krétu do Nových Kopist.
Červnová povodeň způsobila podle předběţných odhadů v Litoměřicích škody za 152 milionů
korun. Z toho dvacet milionů korun se týká objektů vyuţívaných k bydlení, dalších 750 tisíc
korun představují náklady potřebné na obnovu komunikací, téměř třímilionové škody utrpěly
inţenýrské sítě, 9,7 milionu inţenýrské stavby. „Škody u ostatních staveb, mezi něţ patří podniky, výrobní areály, ale třeba i ţeletická ubytovna a další, dosáhly dle předběţných odhadů 116
milionů korun. Vlastní škody na majetku města Litoměřice a jeho příspěvkových organizací činí
cca 8,7 milionů korun.
Daleko větší pohromu však voda napáchala v městech a v obcích, které spadají do správní
působnosti města Litoměřice. Největší škodu v rámci celého Ústeckého kraje vykazuje Terezín,
a to 922 milionů korun. Křešičtí ji prozatím vyčíslili na 232 milionů korun.
Také Krajský úřad Ústeckého kraje dokončil sčítání předběţného odhadu nákladů na obnovu
majetku slouţícího k zabezpečení základních funkcí v území postiţeném ţivelní nebo jinou
pohromou. „Celkem za celé území Ústeckého kraje se jedná o škody za 3,5 miliardy korun.

ČERVENEC
Meteorologové: Sucho potrvá do konce července
Česko má zase za sebou nejsušší týden za posledních 60 let 15. - 21.7.2013 a ani v příštích
týdnech do konce července příliš nenapršelo a i kdyţ je sucho, spodní vody je dost.
Dorazily silné bouřky
Po horkém víkendu dorazily silné bouřky z 28. na 29. července. Velmi silné bouřky v noci na
pondělí a brzy ráno zasáhly Karlovarský, Plzeňský, Ústecký a Liberecký kraj. Mohly se dostat
i do středních Čech. Meteorologové varovali před silnými nárazy větru kolem 20 metrů za
sekundu. Na Ústecku a Děčínsku bouřky doprovázely kroupy.

SRPEN
Druhá polovina srpna a jsou tu inverze
Litoměřicko - Mlha a inverze, tak vypadají některá rána na Litoměřicku ve druhé polovině srpna.
Počasí naznačuje, ţe se blíţí září a s ním typické počasí v Polabské níţině.

Z Á Ř Í a Ř Í J E N bez mimořádných událostí
LIS TOPAD
První náledí a ranní kolaps v Litoměřicích
26. listopadu - úterní zasněţené ráno pocítili řidiči v Litoměřicích. V dopravní špičce po sedmé
hodině ranní se tvořily dlouhé kolony pomalu jedoucích vozů. A na okruţních křiţovatkách
se projevilo, ţe je na vozovce náledí.
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PROSINEC
Orkán Xaver
Na sever Evropy ve čtvrtek kolem poledne udeřil očekávaný orkán Xaver. Dopad mohutné bouře
pocítila Británie, severní Německo a skandinávské země. Zatím jsou hlášeny čtyři oběti
z Británie a ze Švédska. Ve Skotsku zůstává aţ 100 000 domácností bez dodávek elektřiny. Byly
uzavřeny školy a zcela zastavena ţelezniční, trajektová a letecká doprava.
Ústecký kraj - Silný vítr v Ústeckém kraji dnes 6.12. dopoledne působil další škody, hasiči
zasahovali především u spadlých stromů a utrţených plechů, mezi 9:00 a 12:30 to bylo
22 případů. Stejně jako v předchozích hodinách měli nejvíc práce na Děčínsku. Například v obci
Dolní Poustevna spadl betonový sloup elektrického napětí. Hasič upevňovali nebo odstraňovali
uvolněné plechy ve Varnsdorfu a Dolním Podluţí. Na Mírovém náměstí v Jílovém padaly plechy
z plechové kopule.
Vsobota 7. prosince 2013 Vítr páchal škody hlavně na jihu Moravy, jinde se potýkají s novým
sněhem
Rozmary počasí v noci na sobotu opět zaměstnaly hasiče i silničáře po celé zemi.
Hasičské výjezdy na Litoměřicku:
6. prosinec: Silný vítr - 9:00 – 12:30 – 22 zásahů v kraji, v Okrese Litoměřice – 3 zásahy.
Uvolněné plechy v Dlouhé ulici v Ţernosekách a Werichově ulici v Litoměřicích.
5. - 6. prosinec: Hasičské jednotky v Ústeckém kraji, profesionální i dobrovolné, vyjely od 19:00
5.12. do 8:20 6.12. k 33 událostem způsobeným silným větrem.
Okres Litoměřice – 2 zásahy. Naštípnutý strom na návsi v Ctiněvsi a na silnici spadlá jabloň
u Doksan.

VIII. KAŢDODENNÍ ŢIVOT OBYVATEL MĚSTA,
RŮZNÉ
Nezapomněli jste nechat označit svého pejska čipem?
Od 1. ledna letošního roku platí pro pejskaře nová povinnost. Ukládá ji vyhláška platná od
1. června loňského roku. Majitelé psů si musejí nechat označit své pejsky identifikačním
mikročipem. Městská policie jiţ tři měsíce pouţívá čtečku, s níţ v ulicích města provádí náhodné
kontroly. Prostřednictvím čtečky načte čipový kód, napojí se do databáze města, a zjistí, zda je
zvíře registrované. Od 1. ledna jiţ pejskařům za porušení vyhlášky hrozí sankce. Stráţník můţe
na místě uloţit blokovou pokutu aţ do výše tisíc korun, nebo předat záleţitost správnímu odboru
městského úřadu, který zahájí správní řízení.
Před Vánocemi roku 2012 bylo evidováno ve městě Litoměřice 1.409 psů. Výše poplatku se
nemění. Jejich majitelé za ně platí ročně 800 Kč, senioři 200 Kč.
Díky čipu se zatoulaný jezevčík vrátil majitelce
18.02.2013 - Povinné čipování psů, které platí v Litoměřicích od počátku roku, pomáhá
stráţníkům městské policie a majitelům zatoulaných psů.
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Díky čipu se mohl ke své majitelce vrátit zatoulaný jezevčík. Na opuštěné zvíře pohybující se na
sídlišti Druţba upozornili stráţníky městské policie obyvatelé této lokality. Rezavého jezevčíka s
nečitelnou známkou o očkování hlídka odchytila, a odvezla na sluţebnu, kde pomocí elektronické
čtečky zjistila číslo čipu. Na základě evidence psů byla dohledána majitelka, která si pro zvíře
osobně přijela.
Ředitel Hospicu sv. Štěpána odchází do důchodu
Litoměřice - Po dvanácti letech končí ve funkci ředitel Hospicu sv. Štěpána Pavel Česal.
Důvodem je jeho odchod do důchodu. Kdyţ v roce 2001 přišel do hospice, ten teprve začínal, byl
„v plenkách".
Litoměřičanka slavící 102. narozeniny Milada Nečesaná, druhá nejstarší obyvatelka
Litoměřic
18.02.2013 - S úsměvem na tváři
a velkým narozeninovým dortem
přivítala opět po roce starostu
Litoměřic
Ladislava
Chlupáče
a vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu
Renátu Jurkovou Milada Nečesaná,
druhá nejstarší obyvatelka Litoměřic.
S kyticí a dárkovým košem jí přišli
zástupci města u příleţitosti 102.
narozenin popřát hodně zdraví
a ţivotní pohody. Paní Nečesaná ţije
v ulici Kosmonautů v domě s peč.
sluţbou.
Paní Nečesaná je druhou nejstarší obyvatelkou města. První je Rozálie Kočárková, která ţije
v Domově důchodců na Milešově a v březnu oslaví 105. narozeniny.
Nejstarší občanka Litoměřic slavila 105. narozeniny
S kyticí a dárkovým košem přijeli
dnes 18.3.2013 do Domova pro
seniory na Milešově místostarosta
Litoměřic Jan Szántó a vedoucí
odboru
sociálních
věcí
a zdravotnictví městského úřadu
Renáta Jurková. S úsměvem na
tváři a s dobrou náladou je přivítala
Rozálie
Kočárková,
nejstarší
obyvatelka města Litoměřice, která
v zařízení provozovaném Ústeckým
krajem oslavila 105. narozeniny.
Návštěva zástupců litoměřické
radnice ji potěšila. Stejně jako
chvíle vzpomínání na okamţiky
z jejího ţivota. "Za rok zase
na shledanou," loučila se seniorka, která má, jak říká, radost z kaţdého proţitého dne.
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Zemřela dobyvatelka Eigeru V úterý 19. února, ve svých jedenaosmdesáti letech opustila tento
svět bývalá vynikající československá horolezkyně Sylva Kysilková. Poslední rozloučení
se konalo v obřadní síni krematoria v sobotu. Tato ţena, která ţila dlouhá léta v Litoměřicích,
patřila k silné generaci československých horolezců 60. a 70. let minulého století a ke špičce
i v českých ţenských druţstvech. Svou ţivotní pouť zakončila jako obyvatelka Domu
s pečovatelskou sluţbou v Litoměřicích. Lezeckou i skobovací techniku zdokonalila
na pískovových skalách i ve Vysokých Tatrách, fyzickou odolnost pak všestranným tréninkem
mnoha vytrvaleckých sportů. Lezci, kteří ji znali, mluvili o její velké ochotě riskovat, někdy aţ na
samé hranici únosnosti. Svědčí o tom i několik pokusů v Alpách. V roce 1966 zdolala
s Gergardem Baurem a Micumadou Takadem severní stěnu Matterhornu, do horolezeckých análů
se ale nejvíc zapsal proslulý Eiger. V roce 1976 zdolala prvovýstupem známým jako
„Československá diretissima“ severní stěnu velehory, za který získala titul mistra sportu a který
byl horolezeckým svazem oceněn jako výstup roku. Horolezeckou kariéru zakončila uţ v roce
1982 – sólo výstupem volnou technikou Orlowského cestou ve Západní Lomnici ve Vysokých
Tatrách. Na hory ale často vzpomínala. A ještě loni, i přes zdravotní problémy, které ji delší dobu
trápily, prý dokázala za tři čtvrtě hodiny vystoupat na Milešovku.
Starosta poděkoval řediteli hospicu
31.05.2013 - Za dlouholetou práci odváděnou ve prospěch hospice sv. Štěpána poděkoval starosta
Ladislav Chlupáč jeho řediteli Pavlu Česalovi, který po jedenácti letech v čele zařízení, které
vzniklo v roce 2001 jako první svého druhu v Ústeckém kraji a páté v celé České republice,
odchází do důchodu.
Senioři ukázali, ţe na věku nezáleţí
27.06.2013 - Litoměřičtí senioři hýří aktivitou, přičemţ na věku nezáleţí. Více neţ stovka
účastníků, kdy nejstaršímu bylo 87 let, se totiţ aktivně zapojila do akce „Místa přátelská
seniorům“. V návaznosti na loňský Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
pro ně na konci dubna a po celý květen pořádalo Zdravé město Litoměřice společně s pracovníky
městského úřadu zabývajícími se komunitním plánováním celkem 22 zajímavých akcí.
Charakter akccí byl různorodý – od návštěvy zajímavých míst, přes volnočasové a naučné
aktivity, relaxační cvičení aţ po vlastní tvorbu nebo návštěvu kadeřnického salonu atd.
Slavnostní vyhodnocení nejaktivnějších účastníků proběhlo včera, 26. června v domě kultury,
kde město Litoměřice pořádalo zábavné odpoledne s hudbou a kulturním programem právě pro
příslušníky nejstarší generace. Odměnu v podobě finančních poukázek nebo drobných dárků
převzalo z rukou starosty Ladislava
Chlupáče hned pětadvacet osob.
Litoměřice se loučily s Františkem
Honzákem
V sobotu 7. září 2013 zemřel kapelník legendární dirigent František Honzák. Bylo
mu 89 let.
„Chytrej a vtipnej." I takový zůstane
ve vzpomínkách muzikantů, kteří prošli
jeho proslulým tanečním orchestrem,
Honzákův swingový orchestr se stal pro
lidi několika generací na Litoměřicku,
ale i v celých sev. Čechách doslova
symbolem jejich mládí. Od 50. do 80. let
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minulého století patřil k uznávaným hudebním tělesům nejen v našem regionu. Orchestr Frant.
Honzáka v Litoměřicích nejčastěji hrával v zahradě hotelu Labuť a na Hrádku. Později se stal
oficiálním orchestrem Zahrady Čech.
Rozloučení s Františkem Honzákem se uskutečnilo ve smuteční síni v Michalovické ulici
v Litoměřicích v úterý 17. září v 11 hodin. Smuteční proslov drţel starosta Litoměřic Ladislav
Chlupáč, který připomněl nejen profesionální a lidské kvality Františka Honzáka, ale i jeho
nezaměnitelný humor.
S osobní vzpomínkou přišel také vynikající český saxofonista Jiří Kudrman, který v Honzákově
orchestru začínal a nyní s malým bandem naposled svému učiteli zahrál. Účastníci obřadu rovněţ
zhlédli minidokument připomínající Honzákovu muzikantskou cestu.
Litoměřičtí hasiči mají dvě nová vozidla
Nová hasičská auta brázdí silnice od září. „První cisterna je určená na velkoobjemové hašení.
Pojme 9 tisíc litrů vody, coţ pro představu vystačí na 5 aţ 6 minut hašení. Druhá „tatrovka"
je v technickém provedení. Je to universální auto s vyprošťovacím zařízením a speciální
nástavbou. Má dokonce prostředky na likvidaci včel a vos. Jedno takové auto vychází na
6 aţ 7 milionů.
Starosta poděkoval řediteli hospice
31.05.2013 - Za dlouholetou práci odváděnou ve prospěch hospice sv. Štěpána poděkoval starosta
Ladislav Chlupáč jeho řediteli Pavlu Česalovi, který po jedenácti letech v čele zařízení, které
vzniklo v roce 2001 jako první svého druhu v Ústeckém kraji a páté v celé České republice,
odchází do důchodu.
Exotický záţitek nabídli v hradu filipínští umělci
Večer věnovaný oslavám čtyřicátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Filipínami
a Českou republikou proběhl v polovině června v Hradu Litoměřice. Filipínská delegace v čele
s velvyslankyní Evelyn D. Austria-Garcia si zároveň připomněla 115. výročí samostatnosti
Filipín.
V hradu při té příleţitosti vystoupil sbor Kontra-Gapi, zaloţený při Univerzitě filipínského umění
a literatury. Ve své zemi je znám jako velký propagátor původní filipínské hudby a také svou
neutuchající energií. „Není lepší místo pro představení Kontra-gapi, neţ město, kde filipínskočeské vztahy mají své kořeny a kde rozkvetlo bratrství mezi naším národním hrdinou José Rizalem a litoměřickým profesorem Ferdinandem Blumentrittem,“ upozornila na výjimečný vztah
Filipínců k městu Litoměřice velvyslankyně.
Květinou se s velvyslankyní, které končí v České republice funkční období, rozloučil starosta
Ladislav Chlupáč. Koncert Kontra-gapi označil ve svém projevu jako výraz solidarity s lidmi,
kteří kvůli povodni přišli o své domovy.
Základní umělecká škola pod vedením ţeny
Základní uměleckou školu v Litoměřicích vede Mgr. Dominika Valešková. Od 1. srpna vystřídá
ve funkci do důchodu odcházejícího Václava Neuţila. Jedenačtyřicetiletá Dominika Valešková
vyhrála výběrové řízení, do kterého se přihlásilo osm uchazečů. Dominika Valešková
je dlouholetou učitelkou Střední školy pedagogické, hotelnictví a sluţeb v Litoměřicích.
Veřejnosti je také známá jako sbormistryně pěveckého sboru Máj a vedoucí flétnového souboru
Oethos.
Výročí narození Ferdinanda Blumentritta
Litoměřice si v září připomněly 160. výročí narození bývalého středoškolského profesora
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Ferdinanda Blumentritta. Zároveň 20. září uplynulo i sto let od jeho úmrtí. Uctít památku
čestného občana města byli u jeho hrobu na litoměřickém hřbitově starosta Ladislav Chlupáč
společně s filipínským chargé d´affaires Juanem Dayangem a dalšími hosty, mezi nimiţ
nechyběli příslušníci Řádu Rizalových rytířů. Právě díky Ferdinandu Blumentrittovi jsou
Litoměřice populární na exotických Filipínách. Pojilo ho totiţ silné pouto s tamním národním
hrdinou José Rizalem.
Tajfun Haiyan pustošil Filipíny
Sobota 9.listopadu 2013
Přes Filipíny v minulých dnech přešel jeden z nejsilnějších tajfunů v historii. Vítr o rychlosti
aţ 314 kilometrů za hodinu, v nárazech aţ 378 km/hod (podle odhadu amerického námořnictva)
doprovázely na pobřeţí vysoké vlny a intenzivní déšť.
Z nejvíce ohroţených míst ve 29 filipínských provinciích byly v předstihu evakuovány statisíce
lidí. Tajfun se přihnal k ostrovům ve střední části Filipín ve čtvrtek 7. listopadu jako tajfun
nejvyšší 5. kategorie.
Haiyan by podle některých expertů mohl být nejsilnějším světovým tajfunem, jaký kdy zasáhl
pevninu. V pátek přešel od východu k západu přes pět centrálních filipínských ostrovů. K nejhůře
poznamenaným patří město Tacloban s asi 220 tísíci obyvatel. Město zaplavily
aţ několikametrové vlny. Rychlost vichru provázejícího tajfun Haiyan dosahovala v pátek
na Filipínách rychlosti 235 kilometrů za hodinu a v nárazech aţ 275 kilometrů za hodinu. Bouře
od té doby výrazně zeslábla a s větrem o rychlosti 163 kilometrů v hodině zamířila k Vietnamu.
Ve středních a severních oblastech Vietnamu úřady preventivně evakuovaly více neţ půl milionu
lidí. Příchod ţivlu na vietnamskou pevninu se podle agentury AP čeká v pondělí dopoledne.
Filipíny dodnes (15.11.2013) stále neví, kolik lidí při tajfunu zemřelo. Nejasnosti o bilanci obětí,
které si na Filipínách před týdnem vyţádal tajfun Haiyan, stále trvají. OSN ve čtvrtek večer
s odkazem na filipínskou vládu informovala o 4460 mrtvých, zatímco filipínské krizové úřady
dnes zveřejnily nová čísla, podle nichţ počet potvrzených obětí vzrostl z 2360 na 3621. Někteří
filipínští představitelé však stále odhadují, ţe konečná bilance přesáhne 10 000 mrtvých.
Bez střechy nad hlavou zůstává přes 900 tisíc lidí, zničeno je na 250 tisíc domů.
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