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1. Historický kontext
Hlavní celosvětové události roku 2015
V roce 2015 dominovaly světové politice válečné události v Sýrii a Iráku a s nimi
spojená uprchlická krize v Evropě, kam se pokusilo nelegálně dostat několik
milionů uprchlíků, kteří mířili převážně do Německa. České republiky se co do
počtu migrantů tato krize vyhnula, ale mezi politiky a obyvatelstvem výrazně
vzrostly obavy z přílivu velkého množství osob vyznávající odlišné kulturní a
náboženské hodnoty. Zvýšil se počet nábožensky motivovaných teroristických
útoků (Francie, Turecko, Egypt, Rusko) muslimských fundamentalistů. Do bojů
občanské a náboženské války v Sýrii se v roce 2015 zapojilo i Rusko.
V roce 2015 přetrvávalo zvýšené napětí mezi Ruskou federací, USA a Evropskou
Unií způsobené ruskou anexí Krymu a bojovými akcemi ruských separatistů na
východě Ukrajiny.
USA a Irán dospěly k dohodě o Iránském jaderném programu, ve které se Irán
vzdal pokračování jaderného programu výměnou za zrušení většiny
hospodářských a politických sankcí.
Evropské unii se podařilo odolat nátlaku řecké socialistické vlády o změně
podmínek řešení obrovského mezinárodního dluhu Řecka. Řecká ekonomická
krize nadále trvá, navíc se země musela potýkat s obrovským množstvím
migrantů, kteří přicházeli přes moře z Turecka.
Na mezinárodní klimatické konferenci v Paříži bylo dosaženo dohody ohledně
řešení člověkem způsobených změn globálního klimatu. Konkrétní znění
mezinárodní úmluvy nebylo zatím dosaženo. Další jednání se očekávají v příštích
letech.
Hlavní události v České republice v roce 2015
Rok 2015 byl po dlouhé době rokem, kdy se nekonaly v České republice žádné
volby. To byl pravděpodobně hlavní důvod toho, že domácí politická scéna zažila
relativně klidné období. Rozruch do řad politiků a veřejnosti přinášely zejména
zahraniční události.
Vláda vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) plnila koaliční dohodu a
předkládala zákony dle plánu. Během roku 2015 opustili vládu dva ministři. 10.
února rezignovala ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), šéf hnutí
Andrej Babiš jí vyčítal manažerskou neschopnost a časté personální výměny. Ve
funkci ji nahradil její první náměstek Robert Pelikán (ANO). 28. května premiér
Bohuslav Sobotka odvolal ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) kvůli
nevhodnému chování k podřízeným, především ženám. Vystřídala ho členka
Legislativní rady vlády a náměstkyně ministra Jiřího Dienstbiera Kateřina
Valachová (ČSSD). Důležitou legislativní normou, kterou se vládě podařilo v roce
2015 prosadit, byl nový služební zákon, který upravuje pravidla pro zaměstnávání
státních úředníků. Do čela státní administrativy (tomuto postu se začalo přezdívat
“superúředník”) byl vybrán pan Josef Postránecký.
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K hlavním zahraničním otázkám se vláda vyjadřovala rezervovaně a s ohledem
na zahraničně-politickou orientaci státu. V tomto byla však často ve sporu s
politickou linií zastávanou prezidentem Milošem Zemanem, který pod dojmem
toho, že byl zvolen občany přímou volbou, vede svou vlastní zahraniční politiku,
která je často v rozporu s politikou vlády. Pobouření vyvolala účast prezidenta
republiky na protiislámském a protiimigračním mítinku v den státního svátku 17.
listopadu v Praze. Jeho účast, vyjádření a postoje zvýšily napětí mezi hradem a
vládou.
České ekonomice se v roce 2015 dařilo dobře. Ekonomika zaznamenala růst
HDP o 4,3%. Dařilo se zejména exportnímu průmyslu. Ekonomický růst též
podpořilo uvolnění investic vlády do infrastruktury – začalo se se stavbami a
opravami u projektů, které byly dříve kvůli finanční krizi pozastaveny.
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Projev prezidenta Miloše Zemana z 26. 12. 2015 na zámku v Lánech
Prezident Miloš Zeman přednesl 26. prosince 2015 vánoční poselství
z Masarykovy pracovny zámku v Lánech.
„Vážení a milí spoluobčané, setkáváme se opět po roce, abychom společně
přemýšleli o událostech, které se v tomto roce uskutečnily. Stejně jako v lidském
životě i v životě naší republiky jsou to události radostné i méně radostné, ale jsem
velmi rád, že těch radostnějších je podstatně víc.
Začnu tou první. S výjimkou Malty je Česká republika na prvním místě v Evropské
unii z hlediska růstu své ekonomiky. Je to veliký úspěch a chtěl bych za něj
poděkovat našim zaměstnancům, našim zaměstnavatelům a chtěl bych také
ocenit českou vládu za její hospodářskou politiku. Jak řekl ministr financí, vláda
"odšpuntovala ekonomiku", a já bych k tomu jenom dodal, že ji vymanila ze
svěrací kazajky škrtících opatření minulých pravicových vlád.
Druhou dobrou zprávou je to, že podle našich statistiků průměrná mzda, měsíční
mzda, vzrostla o tisíc korun. A je dobře, když je hospodářský růst doprovázen
i růstem životní úrovně. Týká se to ostatně i našich starobních důchodců, kteří
příští rok budou mít ubohou valorizaci 40 korun měsíčně, ale v roce 2017 by měli
získat, bez započtení inflace, třetinu růstu průměrné mzdy, tedy minimálně 300
korun. Přál bych si jenom, aby tato částka byla pro všechny, protože jinak by se
prohluboval rozdíl mezi starodůchodci a novodůchodci.
No a poslední dobrá zpráva se týká nezaměstnanosti. Jsme na druhém místě
v Evropské unii hned za Německem, pokud jde o nízkou míru nezaměstnanosti.
A protože současně přibyla i volná pracovní místa, věřím, že ti, kdo opravdu chtějí
pracovat, svoji práci najdou. To ovšem neplatí pro ty, kdo práci odmítají, aniž by
k tomu měli vážné zdravotní důvody.
Podporuji růst minimální mzdy, ale nepodporuji růst sociálních dávek, protože se
domnívám, že právě nůžky rozevírající se mezi minimální mzdou a sociálními
dávkami mají lidi nutit k užitečné a v budoucnosti i dobře placené práci. Kromě
toho některé sociální dávky jsou naprosto nesmyslné. Například státní příspěvek
na bydlení jenom vytvořil ubytovny a obchod s chudobou.
Celkově tedy můžeme říci, že skončila blbá nálada a že je důvod pro opatrný
a kritický optimismus, pro pozitivní očekávání, které je důležitým psychologickým
faktorem ekonomického růstu, a že je také důvod, abychom se na sebe také
občas usmáli, jako já teď na vás, protože s úsměvem jde všechno líp.
Jsem někdy kritizován za to, že ve svých vánočních poselstvích nemluvím o vizi
České republiky. Já jsem sice na toto téma napsal několik knih a pronesl řadu
projevů, mimo jiné v Poslanecké sněmovně, ale velmi rád, ve vší stručnosti, svoji
vizi České republiky ještě jednou představím.
Je to vize založená na postupném přibližování našeho státu ke skandinávskému
modelu sociálního státu, tedy modelu, který je založen na dvou pilířích. Na
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vysokých daních, což je velmi nepopulární, zejména na progresivním zdanění
příjmů fyzických osob, kdy ti nejbohatší platí relativně nejvyšší daně. Nu
a současně je založen na tom, že daňový výnos se nerozkrade, ale že je určen
na investice do lidí, do veřejného sektoru. To znamená do zdravotnictví, do
školství, ale také do vědy a výzkumu.
Skandinávské
země
se
umísťují
na
prvních
příčkách
žebříčku
konkurenceschopnosti, což dokazuje nesprávnost pravicové neoliberální teorie,
že čím nižší daně, tím vyšší ekonomický výkon. A kromě toho tyto země mají
nejvyšší index kvality života včetně pravděpodobnosti dožití, nízké míry kriminality
a tak dále.
Toto je tedy moje vize, ale plně uznávám, že aby se jí podařilo dosáhnout, je
zapotřebí nejdříve zacpat díry státního rozpočtu, jimiž unikají obrovské miliardy
formou daňových podvodů. Budu proto podporovat všechny zákony, které čelí
daňovým podvodům, ať je to zákon o elektronické evidenci tržeb nebo zákon
o prokázání původu příjmů a majetku. Ti, kdo namítají, že těmito zákony se
zasahuje do osobní svobody lidí, zapomínají, že nikdo nemá právo krást, nikdo
nemá právo podvádět a že daňový podvod je ve Spojených státech druhý nejtěžší
trestný čin po vraždě.
Závěrem mi dovolte, abych se zmínil o zahraniční politice. Ekonomická
diplomacie, kterou prosazuje současná vláda i já, zaznamenala v tomto roce
významné úspěchy. Jsem rád, že se zlepšily ekonomické vztahy s Čínou, která
se stává největší ekonomikou světa, že k nám přicházejí i investice z Korejské
republiky a z řady dalších zemí, že se podařilo zlepšit i vztahy se středoasijskými
státy, od nichž dostáváme podstatnou část ropy, a tak dále.
A tak v zahraniční politice je jenom jediná a temná skvrna a tou je migrační vlna.
Politici, kteří zavírají oči před tím, že se k nám tato migrační vlna ještě nepřelila,
že se proto není čeho obávat, mi trochu připomínají jednoho bývalého pražského
primátora. Tento primátor v době povodní stál na mostě a říkal: "Situace je nad
míru výtečná", a dvě hodiny poté voda zalila pražské metro.
Někdy si připadám jako Kassandra, která varuje před vtažením trojského koně do
města, a jsem hluboce přesvědčen o tom, že to, čemu čelíme, je organizovaná
invaze a nikoliv spontánní pohyb uprchlíků. Ti, kdo se zastávají migrantů, mluví
o soucitu a solidaritě. Soucit je možný u starých, nemocných a především u dětí,
ale velká většina nelegálních migrantů jsou mladí zdraví muži bez rodin. A já se
ptám, proč tito muži nevezmou do ruky zbraň a nebojují za svobodu své země
proti Islámskému státu. Jejich útěk objektivně posiluje Islámský stát.
A já si nedovedu představit, že v době, kdy z protektorátu prchali naši mladí muži,
prchali proto, aby ve Velké Británii dostávali sociální dávky. Prchali proto, aby
bojovali za svobodu své země. A totéž samozřejmě platí i pro ty, kdo odcházejí ze
zemí, kde se nebojuje, protože jejich odchod odsuzuje tyto země k další
zaostalosti.
Když se připravovala demonstrace zastánců migrace k 17. listopadu, tak jsem od
jedné z našich zpravodajských služeb dostal informaci, že na transparentu této
8

demonstrace má být nápis "Tahle země není naše - Refugees welcome". Potom
někdo poradil těmto organizátorům, že ten nápis je mimořádně hloupý, tak ho
nahradili o něco méně hloupým nápisem "Tahle země patří všem - Refugees
welcome".
A závěrem svého vánočního poselství bych vám chtěl říci dvě závěrečné věty.
Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.
Milí přátelé, šťastný a veselý nový rok.“
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Kronikářův pohled na rok 2015 v Litoměřicích
Rok 2015 v Litoměřicích se dá zjednodušeně shrnout jako rok velkých oprav. A to
proto, že se v tomto roce uskutečnilo najednou hned několik velkých stavebních
projektů, které dočasně negativně ovlivnily dopravní situaci ve městě a život
mnoha Litoměřičanů.
Začalo to přestavbou kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí a na apríla
uzavírkou Tyršova mostu. Most už opravit potřeboval a akce byla dopředu dlouho
avizována. Trochu pomohlo i to, že se přes most mohli dostat chodci a cyklisté.
Cesta do města přes most generála Chábery zabrala zhruba 20 minut, ve
špičkách o něco víc. O několik týdnů po uzavření Tyršova mostu začaly dráhy
s rekonstrukcí horního vlakového nádraží (pouze trati a nástupišť, nikoli bohužel
nádražní budovy, která by to také potřebovala) a lidé, kteří se mohli dopravním
zácpám vyhnout tím, že by jeli vlakem, museli přesednout na autobusy a čekat
v kolonách. Na začátku léta se začalo přestavovat autobusové nádraží a stavaři
též rozkopali velkou část Mírového náměstí kvůli opravě plynovodů a vodovodů.
Kromě rekonstrukce mostu se všechny projekty podařilo dokončit v celkem krátké
době a musím konstatovat, že zejména rekonstrukce autobusového nádraží se
povedla. Dobrým nápadem bylo vybudování velké parkovací plochy, která může
sloužit nejenom cestujícím autobusy, ale i pro ty, kdo jezdí vlakem z dolního
nádraží. Oprava nástupišť na horním vlakovém nádraží zase ulehčila život
obyvatelům města, kteří museli buď kolejiště obcházet, nebo ho na vlastní riziko
přecházet, tím, že byl vybudován bezpečný přechod pro chodce spojující ulice
Liberecká a Nerudova.
Rekonstrukce Tyršova mostu byla pro město bolestná. Od začátku stavby
ubezpečovalo Ředitelství silnic a dálnic, že most bude opět otevřen do konce
roku. Tyto sliby se opakovaly s měsíční pravidelností až do konce října.
V listopadu, kdy už i laikovi bylo jasné, že se to nedá stihnout, najednou prohlásili,
že kvůli vlhkému počasí se musí práce přerušit a most bude otevřen později.
Podotýkám, že letošní podzim a zima patřily k historicky nejteplejším (viz. kapitola
počasí)! K otevření mostu došlo až 1. května 2016 a zejména obyvatelé Želetic,
Mlékojed, Terezína, Bohušovic a Mrázovy ulice si mohli konečně oddechnout.
Politická situace na radnici zůstala oproti roku 2014 beze změn, tj. celý rok
pokračoval mediální souboj stran koalice s opozicí. Opoziční strana ANO podala
na město žalobu, kvůli údajné diskriminaci při vydávání Radničního zpravodaje.
První soudní instance dala hnutí ANO za pravdu. Město se následně odvolalo a
výsledek není zatím znám. Tyto půtky se přenášely i na půdu zastupitelstva.
Nicméně zdá se, že koalice je jednotná a na běžný chod města nemají spory
mezi stranami větší vliv.
Kulturní život v Litoměřicích byl v roce 2015 velmi pestrý a nabídl velké množství
akcí, které stálo zato shlédnout. V tomto ohledu si myslím, že Litoměřice
nabídkou a kvalitou kulturních událostí předstihují ostatní města v okolí.
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2. Události ve městě chronologicky
Leden


Novoroční „Slovo starosty“ z radničního zpravodaje: „Milí Litoměřičané, s
příchodem roku 2015 dorazila do L i t o m ě ř i c skvělá zpráva. Uspěli jsme s
žádostí o dotaci na rekonstrukci autobusového nádraží. Zásadní oprava čeká i
horní vlakové nádraží poté, co se nám po mnoha letech vyjednávání podařilo
dosáhnout dohody se Správou železniční a dopravní cesty. Obyvatelé města i
jeho návštěvníci se tak mohou těšit nejen na vyšší komfort cestování, ale i
vyšší bezpečí pro chodce přecházející horní nádraží. U konce je
architektonická soutěž na budoucí podobu kasáren pod Radobýlem, pokračují
práce na geotermálním projektu i přípravy chystané revitalizace bývalého
pivovaru. V plánu jsou opravy dalších chodníků, stavba silnic, dokončujeme
dopravní hřiště a připravujeme na jaro slavnostní otevření Jiráskových sadů.
Mám radost, že i v roce 2015 pokračuje rozvoj našeho města dynamicky a v
souladu s potřebami jeho obyvatel tak jako doposud. Ladislav Chlupáč.“



Ocenění pro dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice: Tři roky
působí při Diecézní charitě Litoměřice dobrovolnické centrum vedené
Veronikou Vedejevou. Nezištně ve prospěch druhých v něm jen v letošním
roce pracovalo 250 lidí, kteří do listopadu odpracovali 3500 hodin. Tři desítky
nejaktivnějších z nich přijali v prosinci na radnici Ladislav Chlupáč a
místostarosta Pavel Grund. Jako poděkování dostali od města drobné dárky v
podobě volných vstupenek do bazénu a knihovny.



Český červený kříž ocenil dárce krve: Slavnostní akt, který proběhl v
prosinci, si jako obvykle nenechal ujít ani starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Právě z jeho rukou lidé darující životadárnou tekutinu ocenění převzali. Letos
jich bylo více než sedm desítek, a tak není divu, že prestižní setkání vůbec
poprvé proběhlo v prostorách litoměřického hradu. „Bezpříspěvkových dárců
přibývá a my jsme za to velmi rádi. I oceněných dárců je stále více, a tak jsme
využili nabídky města Litoměřice a oceňování uskutečnili v sále gotického
hradu. 51 dárců si z hradu odneslo stříbrnou medaili za dvacet
bezpříspěvkových odběrů, 20 dárců si odneslo zlatou medaili doktora
Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů a tři dárci se mohou chlubit zlatým
křížem za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Ocenění dárci jsou především z
Litoměřic, ale i z okolních obcí – například z Křešic, Polep a Žitenic,“ uvedla
ředitelka Oblastního spolku ČČK Litoměřice Olga Šotnarová.
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Studenti litoměřického gymnázia skončili druzí: v mezinárodní dějepisné
soutěži. Finále prestižního klání proběhlo v Chebu. Letos se ho zúčastnilo 260
českých a slovenských gymnázií, což dokazuje, že Litoměřičtí předvedli
naprosto skvělý výkon. „Letos se soutěž týkala první republiky, a to jak
historie, tak také průmyslu a kultury. Otázky zahrnovaly všechny aspekty
života v letech 1918-1939,“ přiblížil učitel dějepisu na GJJ Petr Bašus. Uspět v
rok od roku kvalitnější konkurenci stálo litoměřické studenty mnoho úsilí a
hodiny studia. „Na soutěž jsme se připravovali celý rok. Jak se soutěž blížila,
byla příprava stále intenzivnější,“ uvedla členka litoměřického družstva Adéla
Švihlíková. Za vzornou reprezentaci města studentům poděkoval i sám
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. V tentýž den ho v kanceláři navštívili
místní judisté, kterým se v mezinárodních soutěžích také velmi daří a sbírají
jedno ocenění za druhým. „Sport je v Litoměřicích na velmi dobré úrovni a to i
díky výsledkům našich judistů. Jsem rád, že jednotlivé oddíly spolu
spolupracují. Je všeobecně známo, že litoměřické judo patří k republikové
špičce,“ prohlásil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Město Litoměřice judisty
podporuje už dlouhá léta a to zejména finančně. „Město Litoměřice sport
podporuje velmi významně, a to platí i pro judo. Financujeme čtvrtinu jejích
nákladů. Zbytek si shánějí sami,“ objasnil starosta.



Tříkrálová sbírka: Dne 22. ledna byly rozpečetěny poslední pokladničky
Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi. Celkový výtěžek činí úctyhodných
2.082.802 korun českých, z toho Diecézní charita Litoměřice přispěla k
celkové částce sumou 250.616 korun. Celkem se v litoměřické diecézi
rozpečetilo 800 pokladniček, z toho 118 koledovalo pod hlavičkou právě
Diecézní charity Litoměřice. O vykoledovanou částku, která letos v litoměřické
diecézi poprvé přesáhla hranici dvou milionů, se zasloužilo více než 2000
koledníků a dobrovolníků, pomáhajících jak při organizaci, tak při vedení
tříkrálových skupinek. Jedněmi z mnoha, kterým pomůže letošní výtěžek, jsou
Noemi a Jaroušek z Děčína, kteří se narodili s dětskou mozkovou obrnou a
Charita jim přispěje na speciální rehabilitaci nebo postižený chlapec z
Libochovic, který denně dojíždí do speciální mateřské školy v Roudnici nad
Labem a jemuž bude zakoupena speciální autosedačka.



Novoroční výstup na Radobýl: Litoměřický Klub českých turistů uspořádal
novoroční výstup na Radobýl. Tradiční akce určená nejen pro milovníky
turistiky se letos konala už po padesáté. Přišlo přes tisíc návštěvníků, z čehož
máme velkou radost. Každý účastník výstupu dostal zdarma novoročenku a
mohl si též zakoupit speciální turistickou známku. Skoro tři kilometry dlouhý
výstup letos turistům znepříjemnilo počasí. Vysoká účast ale svědčí o tom, že
se příznivci novoročního Radobýlu jen tak něčeho nezaleknou.



Ohňostroj v parku: Stalo se již tradicí, že v parku Václava Havla mohou děti
také oslavit příchod nového roku. Občanské sdružení ProLUKA zde již po třetí
připravilo ohňostroj již v podvečer, aby si i menší děti mohly užít atmosféru
oslav. Tentokrát kavárna FérKafe přišla s překvapením, když mezi lidi rozdala
zhruba dvacítku lampionů štěstí, které vzlétly krátce před ohňostrojem.
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Rozpočet města: Litoměřice vstoupily do roku 2015 s již schváleným
rozpočtem, a to s příjmy ve výši 387 milionů korun a výdaji 400 milionů korun.
Pro takto navržený rozpočet hlasovalo na prosincovém jednání osmnáct z
celkem sedmadvaceti zastupitelů. Vedení litoměřické radnice konstatovalo, že
při zapojení financí našetřených z předchozích let v objemu 13 milionů korun
jde o rozpočet vyrovnaný. Město tak i nadále zůstává jako jedno z mála v
České republice bez dluhů. Z celkových příjmů 387 milionů korun tvoří běžné
příjmy a běžné dotace roku 2015 částku 365 milionů, z celkových výdajů 400
milionů korun tvoří běžné výdaje roku 2015 celkem 335 milionů, což znamená
přebytkový provozní rozpočet v částce 30 milionů korun. Provozní přebytek byl
zapojen do financování navržených kapitálových výdajů 2015. Spolu s
vlastními zdroji z předchozích let ve výši 13 milionů a kapitálovými příjmy 2015
tak budou vyrovnány předpokládané kapitálové výdaje v objemu 65 milionů
korun. V celkových výdajích roku 2015 jsou také zahrnuty i známé přesuny
výdajů z letošního roku v částce 15 milionů korun. Nejvýznamnější investiční
akcí letošního roku bude modernizace autobusového nádraží.



Veřejná fóra, diskuze s veřejností: Litoměřičané mohli v uplynulých dvou
letech zaznamenat zvýšený počet akcí, v jejichž průběhu se mohli vyjádřit k
problémům a připravovaným investičním projektům. Veřejná fóra, diskuze s
veřejností k budoucímu využití bývalého pivovaru nebo areálu kasáren pod
Radobýlem byly jen některé z aktivit, které se podařilo uskutečnit v rámci
projektu MISTRAL (Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích).
Během dvou let realizace projektu prošli zaměstnanci městského úřadu
celkem čtyřmi semináři zaměřenými na strategické řízení a komunikaci s
veřejností. Byla inovována Strategie marketingu a cestovního ruchu a
provedena analýza všech grantových systémů města s návrhy na jejich
zefektivnění. Ty v budoucnu získají jednotný design a formuláře, které se
budou lišit jen ve specifických částech každého dotačního programu. Během
roku 2015 dojde na webu města ke spuštění elektronické verze. Podání
žádosti o grant tak bude mnohem jednodušší a rychlejší. V rámci projektu
MISTRAL bylo dále otestováno a zavedeno socioekonomické a
environmentální hodnocení projektů. Tento postup, kdy jsou záměry projektů
vyhodnocovány z hlediska jejich dopadu na ekonomiku, sociální oblast a
životní prostředí před tím, než jsou zařazeny do rozpočtu, je v ČR unikátní.
Litoměřice jsou vůbec prvním městem, které toto hodnocení zavedlo plně do
praxe. MISTRAL byl úspěšně ukončen ke konci loňského roku. Již nyní ale
město odstartovalo projekty nové, které naváží na výsledky MISTRALu.
Příkladem je projekt READY 21, na nějž Litoměřice získaly prostředky z tzv.
švýcarských fondů. Zajímavostí je, že se stal třetím nejlépe hodnoceným
projektem z více než stovky podaných žádostí.



Ministr na lednovém jednání městského zastupitelstva: lednové jednání
městského zastupitelstva navštívil také ministr životního prostředí Richard
Brabec, který má v Litoměřicích svou poslaneckou kancelář. Ministr informoval
zastupitele o dotačních projektech ministerstva životního prostředí, které by
mohlo město využít v příštích letech.
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Prezidenti SR a ČR v Terezíně: 26. ledna navštívili nedaleký Terezín
prezidenti Slovenské republiky Andrej Kiska a prezident České republiky Miloš
Zeman. O den později se v Terezíně konaly oslavy 70. výročí osvobození
koncentračního tábora Osvětim, kterých se v první řadě zúčastnilo 90 českých
přeživších holocaustu a dále mimo jiných předseda poslanecké sněmovny Jan
Hamáček.



Rekonstrukce Tyršova mostu: V posledních měsících roku 2014 začaly
přípravné práce na opravě nejdůležitější dopravní tepny Litoměřic Tyršova
mostu. Přípravné práce spočívaly v úpravě komunikací a křižovatek, které
ponesou nejtěžší zátěž dopravy v době, kdy bude Tyršův most uzavřen. Je to
hlavně ulice Mrázova a kruhový objezd na Vojtěšském náměstí. Tyršův most
by měl být uzavřen od 1. dubna a do té doby je nutné stavební úpravy
dokončit. Pokud se kruhovou křižovatku nepodaří stavebně upravit včas, tedy
nejpozději do dubna letošního roku, bude Tyršův most pravděpodobně
rekonstruován až v roce 2016.



Modernizace parkoviště v ulici Na Valech: Od prosince využívají řidiči nově
opravené parkoviště Na Valech. K dispozici je zde 45 parkovacích míst, z toho
tři pro zdravotně postižené. Asfalt střídají dlažební kostky, vybudováno bylo
nové veřejné osvětlení, plocha je odvodněna. Došlo k vykácení dvou
vzrostlých stromů, jejichž zdravotní stav odborníci označili za nevyhovující.
Místo nich byly vysazeny stromy nové.



Modernizace autobusového nádraží: Počátkem roku 2015 se rozbíhá
projekt modernizace autobusového nádraží. Jde o nejvýznamnější investiční
akci letošního roku. Město totiž uspělo v Regionálním operačním programu
Severozápad s žádostí o dotaci. Na realizaci projektu vyčísleného na celkem
61,4 milionu korun získalo 52,2 milionu korun, zbývající část zaplatí z
vlastního rozpočtu. Samotnou realizaci díla zajistí firma Chládek a Tintěra,
která vyhrála výběrové řízení. Informační systém dodá firma ELTODO.
Stavební práce začínají v lednu a skončí do konce září 2015. První fáze
projektu zahrnuje vybudování provizorního autobusového nádraží.



Opravy nemocničních sálů v Litoměřické nemocnici: Začátkem roku 2015
byly na centrálních operačních sálech litoměřické nemocnice zahájeny
stavební práce. Tyto jsou součástí projektu Modernizace centrálních
operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích, na který získala
nemocnice dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.
Stavební část projektu modernizace operačních sálů zahrnuje především
výměnu podlahových krytin vč. antistatických podlah na operačních sálech,
instalaci nových elektricky otevíratelných dveří do operačních sálů a umýváren
personálu, výměnu klimatizačních jednotek, modernizaci přísálových sterilizací
a digitalizaci pracoviště s možností sdílení dat v rámci nemocnice a s
možností videopřenosu z operačních sálů např. pro výukové účely. Celá
stavební modernizace má být dokončena do konce června letošního roku.
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Vyšla kniha Litoměřice – domov můj autorů Pavla Rývy a Oldřicha
Doskočila: Jeden z autorů popsal obsah knihy takto: „Knížka je o baráčcích,
které jsou ošklivé, a většina lidí kolem nich prochází bez povšimnutí. Přitom se
ale jedná o domy, které jsou velmi zajímavé. Buď událostmi, které se v nich
staly, nebo lidmi, kteří v nich žili,“ vysvětlil Oldřich Doskočil.
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Únor


Oslavy masopustu: 11. únorový den byl v Litoměřicích ve znamení
masopustních oslav. Na Mírovém náměstí mohli návštěvníci vidět a ochutnat
pravou českou zabijačku. Dále nechyběl průvod masek, divadelní představení
pro děti, stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením.



Litoměřický hospic sv. Štěpána oslavil 2. února své čtrnácté narozeniny:
Nestátní neziskové zařízení, které se věnuje především péči o nevyléčitelně
nemocné, proto vyhlásilo další dobročinnou akci. Až do 30. ledna bylo možné
do charitativního obchůdku Bona fide nosit libovolným způsobem vyrobená
srdce. Všechny výrobky budou v obchůdku vystaveny a následně nabídnuty k
prodeji. Výtěžek z nich pak poputuje na konto hospice. Největším problémem
zařízení je aktuálně domácí hospicová péče, která zatím není hrazena
zdravotní pojišťovnou. Hospic také nutně potřebuje nový zvedák do vany. Ten
ovšem stojí více nežli nové auto a sehnat sponzora se na něj zatím
nepodařilo. Vyrobená látková, pečená, malovaná, vyřezávaná srdce udělají
radost hned dvakrát.



Litoměřický hrad byl vyhlášen stavbou Ústeckého kraje roku 2013:
Litoměřický hrad byl vyhlášen Stavbou Ústeckého kraje roku 2013. Cenu 25.
února v Ústí nad Labem převzal starosta Ladislav Chlupáč, vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková, architekt Jiří
Jarkovský a Zbyněk Lisý, zástupce firmy Konstruktiva Konsit. Neméně
potěšující je skutečnost, že do Litoměřic putuje i druhé místo. Získala ho firma
Hennlich za dostavbu výzkumného a vývojového centra na Českolipské ulici.
Třetí skončil Děčín s projektem knihovny a multimediálního centra. Starosta
Chlupáč neskrýval z výsledku radost: „Ocenění nás velmi těší, protože stavba
nebyla jednoduchá. Naším cílem bylo revitalizovat hrad pro potřeby moderní
doby, ovšem s velkým respektem k jeho mimořádné historii. Výsledek je dílem
nezměrného úsilí řady lidí, bez nichž bychom to nedokázali.“ Soutěž vyhlašuje
od roku 2002 Okresní hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Sdružením stavebních
firem Ústeckého kraje. Litoměřice nezískaly cenu za Stavbu roku Ústeckého
kraje poprvé. Za rok 2011 ji obdržel nový Domov pro seniory na Dómském
pahorku.



Změny v kontrolním výboru města: Litoměřičtí zastupitelé většinovým
počtem šestnácti hlasů rozhodli, že kontrolní výbor (KV) bude mít uvolněného
předsedu. Což znamená, že za svou práci bude zastupitel Jaroslav Růžička
(KSČM) placen v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. Zároveň došlo k
personálnímu posílení výboru. Místo dosavadních sedmi členů má devět
členů. Novými členy se na základě rozhodnutí zastupitelů stali Hana Mráčková
za KDU-ČSL a Petr Panaš za Stranu zelených. Jde o zástupce stran, které
dosud nebyly v KV zastoupeny.
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Možnost dotace na stavbu multifunkční sportovní haly: Město může podat
žádost o dotaci na stavbu multifunkční haly na Výstavišti Zahrada Čech.
Rozhodli o tom litoměřičtí radní na svém posledním jednání. Jednání o stavbě
haly předcházela živá debata a záměr prošel velmi těsně s tím, že nesmí
ohrozit záměr stavby haly ve sportovním areálu Masarykovy základní školy.
Projekt „Multifunkční hala na Výstavišti Zahrada Čech“ zahrnuje výstavbu
multifunkční haly, stavební opravy předprostoru výstaviště, výsadbu zeleně a
sadové úpravy, demolici stávajících objektů. Předpokládané náklady projektu
jsou 56.599.801,- Kč bez DPH (tj. 68.485.759,- Kč vč. DPH). Finanční
spoluúčast města na projektu je 50 %.



Přestavba kruhové křižovatky: Mírné počasí umožnilo i v únoru pokračovat
s přestavbou kruhové křižovatky na Vojtěšském náměstí. Její dokončení do
konce března je nezbytné pro začátek rekonstrukce Tyršova mostu.



Veletrh Holiday World: Samostatným stánkem se Litoměřice prezentovaly na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se uskutečnil ve
dnech 19. až 21. února v areálu holešovického výstaviště. Holiday World je
nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu
střední Evropy. Pracovníci Centra cestovního ruchu Litoměřice zde představili
nejen turistické atraktivity města, ale i řadu místních partnerů, jako je například
výstaviště Zahrada Čech, Dílna ručního papíru a další. Návštěvníkům veletrhu
byly nabízeny propagační materiály, mapy města i okolí, ale i ochutnávky
regionálních vín.



Litoměřická knihovna K.H. Máchy rozjela na přelomu ledna a února
projekt s podtitulem „Prolom kódy nudy“: Projekt je cílen na mladé lidi ve
věku od 14 do 26 let. Plný název Kre-Kni (Kreativní knihovna) napovídá, že i v
letošním roce se v knihovně budou dít věci. Cílem je nabídnout mladým lidem
prostor pro jejich vlastní tvůrčí nápady a ukázat jim, že literatura a umění
obecně nemusí být vůbec žádná nuda. Možností k vlastnímu uplatnění budou
mít zájemci mnoho. Připravuje se dílna DIY (do it yourself), mělo by vzniknout
dokumentační centrum knihovny, žáci a studenti budou moci ovlivňovat výběr
nových titulů v oddělení fantasy literatury, vyzkoušet si publikační činnost
psaním recenzí a mnoho dalšího.



Holzmannovy Litoměřice: Centrum cestovního ruchu Litoměřice začalo
s přípravou turistické kampaně nazvané Holzmannovy Litoměřice. V přípravné
fázi byli požádáni občané k poskytnutí fotografií, či jiných memorabilií
spojených s postavou známého komika Felixe Holzmanna.
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Vyhlášení osobností kraje v Litoměřicích: Hejtman Oldřich Bubeníček,
starosta Ladislav Chlupáč, primátoři Děčína, Ústí nad Labem a další hosté se
13. února sešli v sále hradu, kde proběhlo slavnostní vyhlášení osobností
Ústeckého kraje za rok 2014. Uděleny byly ceny v pěti kategoriích. Kategorii
podnikání a managementu vyhrál Štěpán Popovič, který stál dvacet let v čele
sklářského gigantu AGC Flat Glass Czech Teplice. Kategorii sportu ovládl
hokejista Martin Ručínský. Vítězem kategorie veřejná správa se stal Karel
Edelmann, přednosta kliniky úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice.
Ocenění za dobrý skutek převzal Patrik Ch. Cmorej, který patří k nejlepším
záchranářům regionu. Pomáhá nejen doma, ale i v zahraničí. V kategorii
kultury zvítězil bavič Josef Alois Náhlovský.



Vyhlášení nejlepších sportovců Litoměřicka za rok 2014: V sále domu
kultury proběhlo 9. února vyhlášení nejlepších sportovců Litoměřicka za rok
2014. Ačkoliv měly Litoměřice několik želízek v ohni, sportovcům opět kraloval
lovosický extraligový házenkář Jiří Motl. Právě jemu starosta Ladislav Chlupáč
předal cenu pro nejlepšího sportovce Litoměřicka roku 2014. Druhý skončil
litoměřický judista David Hozák a třetí pilot tahačů z roudnické stáje Buggyra
Adam Lacko. Mezi mládežníky již podruhé zvítězila atletka Michaela
Červínová, Litoměřičanka závodící za ASK Lovosice. V této kategorii skvěle
obstáli i další litoměřičtí sportovci. Judista Jan Svoboda obsadil třetí místo,
karatistka Adéla Jirásková čtvrté a plavec Vojtěch Netrh skončil pátý. V
kategorii kolektivů dospělých si první místo odnesli extraligoví házenkáři z
Lovosic, druzí skončili litoměřičtí judisté, třetí litoměřičtí basketbalisté. Titul
mistryň ČR pomohl k vítězství v kategorii kolektivů mládeže dorostenkám
Sport Judo Litoměřice, druhou příčku obsadily děti z Funky Dangers a třetí
junioři z Funky Dangers. Nejúspěšnějším trenérem byl vyhlášen David Lorenc
ze Sport Judo Litoměřice.
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Březen


Slavnostní otevření Jiráskových sadů: Jiráskovy sady se 23. března po
několikaměsíční rekonstrukci slavnostně otevřely návštěvníkům. Obnovený
park vychází vstříc nejrůznějším potřebám návštěvníků napříč generacemi.
Upravené trasy cest, nový mobiliář, zpevněná centrální plocha k pořádání
kulturních akcí, originální vodní prvky, altán pro studenty, dětská, sportovní a
dopravní hřiště s vlastním zázemím, netradiční informační systém. Centrální
část Jiráskových sadů je nově uzpůsobena pro pořádání kulturních akcí.
Původní fontánu nahradily mnohem lépe přístupné vodní střiky, pítko a vodní
hranol. Návštěvníci dále v parku naleznou dvě hřiště pro menší děti, lanové
prolézačky, mlatovou plochu pro hru pétanque i obnovené víceúčelové
sportovní hřiště s novým barevným povrchem a večerním osvětlením. Poblíž
gymnázia vznikl dřevěný altán nejen pro setkávání studentů. Projektant
nezapomněl ani na čtyřnohé miláčky, pro které jsou vyhrazeny dvě psí louky.
Svébytnou atmosféru parku podtrhují umělecké a informační prvky. Navrhli je
výtvarníci z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Dita Krouželová
doplnila zmíněné vodní prvky navržené architektem Zdenkem Sendlerem o
úryvky z díla básníka K. H. Máchy. Ondřej Brom a Michal Sloboda přišli s
nápadem hravého souřadnicového systému s piktogramy, který prochází
celým parkem a vybízí návštěvníky k jeho dalšímu objevování. Navrhování si
vyzkoušeli i studenti litoměřického gymnázia. Jeden z jejich nápadů zahrnuli
autoři Sloboda s Bromem do zmíněného systému.
Projekt obnovy Jiráskových sadů byl zahájen v roce 2010. Od samotného
začátku se do něj mohla zapojovat veřejnost. Podněty místních k budoucímu
využívání parku se mimo jiné staly součástí zadání architektonické soutěže
Cena Nadace Proměny 2011. V ní nejlépe obstál Atelier zahradní a
krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, autor proměny parku. Vedle
samotného grantu poskytovala nadace městu i konzultační podporu,
pomáhala se zapojováním veřejnosti nebo zorganizovala architektonickou
soutěž. Zároveň s revitalizací Jiráskových sadů se podařilo zbourat staré,
potřebám již nevyhovující dětské dopravní hřiště a na stejném místě postavit
zcela nové se správní budovou, která po architektonické stránce lépe ladí
nejen k parku, ale i sousednímu kostelu. Finance na realizaci této souběžné
akce získalo město z Regionálního operačního programu Severozápad.
Dotace činila 12,9 milionu korun. Dalších 2,4 milionu korun představuje vlastní
podíl města.



Zápisy do prvních tříd: První výsledky zápisů pro školní rok 2015/2016
ukazují, že do prvních tříd nastoupí pravděpodobně 304 dětí. Největší zájem
byl o Masarykovu základní školu, kde zaznamenali historické maximum. K
zápisu sem dorazilo přes 100 budoucích školáků.
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Zrušení výběrového řízení na MHD: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
zrušil výběrové řízení vypsané městem Litoměřice na provozovatele městské
hromadné dopravy. Potvrdil tak své rozhodnutí vydané zhruba před rokem,
proti němuž město podalo návrh na rozklad. Vzhledem k tomu, že další
opravný prostředek již neexistuje, Litoměřice se připravují na vypsání nového
výběrového řízení s pozměněnými podmínkami. Jde přitom o nadlimitní
veřejnou zakázku s přesahem 50 milionů korun. Pokud nenastanou opětovně
nová řízení o námitkách či jiné komplikace, měla by nová smlouva vstoupit v
platnost 1. ledna 2016. Smlouva na provoz MHD se bude uzavírat na
následujících deset let.



Zastupitelé schválili Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města:
(SPRM) pro rok 2015. Je souhrnem plánovaných investičních akcí města a
dalších významných projektů, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok 2015,
provázaných s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Akční plán pro letošní rok
například zahrnuje vybudování parku na Miřejovické stráni, stavbu
podzemních kontejnerů, modernizaci a dostavbu autobusového nádraží,
stavbu víceúčelového hřiště u azylového domu, zateplení a výměnu oken v
mateřských školách, významné opravy a rekonstrukce apod.



Přípravy na uzavírku Tyršova mostu: Litoměřice se připravují na uzavírku
Tyršova mostu. Mírná zima umožnila provedení nezbytných stavebních úprav
kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí poslední víkend v měsíci se
položil nový asfaltový povrch. V ulici Na Valech byly umístěny dočasné
semafory, které budou řídit dopravu na této nejvytíženější ulici. Dokončuje se
také stavba lávek, které umožní, aby most zůstal po celou dobu své
rekonstrukce otevřen pro chodce a cyklisty.



Oprava autobusového nádraží: Stavební práce na revitalizaci autobusového
nádraží jsou v plném proudu. Dokončena byla stavba provizorního nádraží ve
vnitřním prostoru stávající točny. Probíhá demolice starých nástupišť. Cestující
tak musejí od 23. března počítat se zásadními změnami. Revitalizace
autobusového nádraží se tak dostala do druhé fáze. Úvodní zahrnovala kromě
stavby nových nástupišť i přeložku kabelů veřejného osvětlení a kabelů ČD
Telematika, výstavbu přechodu pro chodce v ulici Ostrovní a stavbu první
poloviny přechodu pro chodce mezi vlakovým nádražím a ulicí Ostrovní,
včetně dělícího ostrůvku.



Oslavy řeky Ohře: Soutok Labe a Ohře je jedním z kouzelných přírodních
úkazů charakteristických pro Litoměřice. A právě ve znamení oslav řeky Ohře,
druhého největšího levostranného přítoku Labe, od jehož první písemné
zmínky letos uplyne 1210 let, se ponese letošní turistická sezóna. S
intenzivními přípravami začalo v předstihu i Centrum cestovního ruchu
Litoměřice. Cílem oslav je připomenout význam řeky v životě našich předků i v
současnosti. Připravuje je Destinační agentura Dolní Poohří ve spolupráci s
partnery, mezi nimiž je i centrum cestovního ruchu Litoměřice. Probíhat budou
po celé délce toku. Začnou v červnu v Kadani a skončí v říjnu v litoměřickém
veslařském klubu. Názvy Ohře i Ohara patrně vzešly z jejího keltského
pojmenování Agara (Ag znamená losos, Ara znamená tekoucí voda). Tomu
odpovídá i její německý název Eger.
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Talentová soutěž Little Star: Skvělé pěvecké výkony za doprovodu živé
kapely a řadu emotivních chvil přineslo finále letošního 4. ročníku Little Star,
tedy celorepublikové soutěže pěvecky nadaných dětí a mládeže, které se
uskutečnilo 18. března v sále domu kultury. Do soutěže organizované MKZ se
přihlásila téměř stovka účinkujících z celé republiky. Z Čáslavi dokonce přijel
na semifinále autobus 19 dětí i s fanoušky. Vítězství si v kategorii A (do 10 let)
odvezla do Prahy Káťa Jechová. V kategorii B (do 14 let) zvítězila Bára
Blažková z Nové Role. Kategorii C (do18 let) vyhrála Karolína Kultová ze
Rtyně v Podkrkonoší. Vítězové obdrželi kromě jiného i odměnu v podobě
čtrnáctidenního soustředění od společnosti Talent Company a právo vystoupit
na hlavním podiu Litoměřického vinobraní.
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Duben


Začaly opravy Tyršova mostu: Začala stavba, která ovlivní život obyvatel
Litoměřic, jako málokterá za poslední desetiletí. Od 1. dubna byl Tyršův most
uzavřen pro automobilovou dopravu. Rekonstrukci mostu si vyžádal jeho
havarijní stav po dvou velkých povodních v roce 2002 a 2013. Uzavírka má
trvat minimálně do 31. 12. 2016. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic
České republiky, stavbu zajišťuje firma SDS EXMOST. Náklady jsou vyčísleny
na 150 milionů korun. V roce 2010 proběhlo měření dopravní situace na
mostě. V průměru přes most projelo 17 600 vozidel!



Stručná historie mostu v Litoměřicích: první písemná zmínka o mostě
v Litoměřicích se dochovala v privilegiu krále Ladislava Pohrobka z roku 1454,
ve kterém král povoloval na mostě v Litoměřicích výběr cla. První most byl
dřevěný. V průběhu let byl několikrát přestavován i poničen povodněmi a
požárem za třicetileté války. Stavba kamenného mostu přes řeku Labe byla
zahájena roku 1686 významným litoměřickým stavitelem Guiliem Broggiem.
Definitivně byl most dokončen v roce 1711 pod dohledem jeho syna Octavia
Broggia. Most byl vyzdoben 9 sochami a křížem. Tento barokní most sloužil až
do začátku dvacátého století, kdy v roce 1906 začala výstavba současného
mostu, která skončila v roce 1910. První velkou rekonstrukcí prošel v letech
1975 – 1985, kdy byla rozšířena vozovka, vyměněny nýty v ocelové konstrukci
a vyměněno původní ozdobné zábradlí. Během obou velkých povodní 2002 a
2013 došlo k zatopení celého předmostí na levém břehu Labe a most byl
zcela neprůjezdný. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového mostu dále po
proudu řeky. Nový most byl dokončen v roce 2009 a nese jméno generála
Chábery. Je konstruován tak, aby zůstal průjezdný i za mimořádně velkých
povodní (což prokázal v roce 2013). Nynější rekonstrukce Tyršova mostu si
mimo jiné vyžádá kompletní demolici a následně výstavbu obou předmostí,
stabilizaci zemního tělesa mostu a kompletní výměnu povrchu mostovky.



Z důvodu rekonstrukce Tyršova mostu značně vzrostlo dopravní
zatížení: mostu generála Chábery a ulice Mrázova a Na Valech. Průjezd
městem je komplikovaný v době ranní a odpolední špičky, kdy trvá cca 15 –
25 minut. Kolony se tvoří i v obci Mlékojedy, přes kterou na most generála
Chábery najíždějí obyvatelé Terezína a Bohušovic nad Ohří.



Společný úklid města: Stejně jako loni i letos se Litoměřice připojily ke
kampani „Ukliďme Česko“. Výsledkem sobotního úklidu, který se uskutečnil
18. dubna, byly tři plné kontejnery odpadu vážícího zhruba dvanáct tun.
V okolí panelové cesty od ulice Kamýcká k Richardu, v prostoru za garážemi
u mateřské školy na Cihelně a v okolí Penny marketu a dolního nádraží
sbíralo odpad 115 dobrovolníků. Místa k úklidu vybrali členové komise
životního prostředí. Do akce se kromě aktivních obyvatel zapojili i členové
turistického oddílu mládeže Litomíci, dobrovolníci Diecézní charity, klienti
Domova U Trati, Naděje, azylového domu Farní charity M. Pomocné a děti z
dětského domova. Na závěr byla pro všechny zúčastněné připravena ukázka
výcviku psů celní správy.
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Diskuse o problémech Litoměřic: Zhruba dvě stovky obyvatel přišly 13.
dubna do domu kultury diskutovat o problémech Litoměřic s vedením města,
radními, zastupiteli, řediteli příspěvkových organizací a vedoucími odborů
městského úřadu. Jak vyplynulo z debaty, Litoměřičany nejvíce trápí nákladní
auta projíždějící centrem. Označili je za hlavní problém města. Po otevření
Tyršova mostu žádají řešení. Za druhý nejvážnější problém lidé označili dle
jejich názoru neutěšený stav tržnice. Dále si přejí vybudovat workoutové
hřiště, tedy venkovní posilovnu, obnovovat stávající a stavět nová dětská
hřiště v odpovídající kvalitě, vybudovat sportovní ovál u Havlíčkovy základní
školy, převést Domov U Trati na město, instalovat cvičící stroje pro starší
generaci v centru nebo zajistit kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie. Do
první desítky se vešla i renovace skateparku. Shodný počet hlasů pak dostaly
založení výchovně vzdělávací farmy v areálu Zahrady Čech, obnova
zrušeného parkoviště u nákupního centra Severka a častější odvoz tříděného
odpadu, zejména plastů. Definované problémy ověří internetová anketa, která
byla v následujících dnech spuštěna na webových stránkách Zdravého města
Litoměřice. Poté budou předány radnici k řešení.



Žaloba na město kvůli Radničnímu zpravodaji: Město Litoměřice čelí
žalobě kvůli údajnému neobjektivnímu podávání informací prostřednictvím
městem vydávaného periodika Radničního zpravodaje. Spravedlnosti se u
soudu domáhalo hnutí ANO 2011, které v Litoměřicích vyhrálo komunální
volby v říjnu 2014, nakonec ale muselo zasednout v opozici. Právě vyjádření
se k výsledkům voleb mělo být hlavním předmětem článku, který chtělo
opoziční ANO v městském periodiku, vydávaném jednou za dva měsíce,
opakovaně a pokaždé neúspěšně otisknout.



Architektonická soutěž rozvoje kasáren pod Radobýlem: čtrnáct
architektonických návrhů pro rozvoj lokality bývalých kasáren pod Radobýlem
bylo náplní vernisáže v litoměřickém Hradě. Architektonická soutěž byla
vypsána po bezúplatném převodu areálu Armády ČR na město Litoměřice.



Jarní Tržnice Zahrady Čech: Zahrada Čech odstartovala jarní sezónu,
v průběhu které se uskutečnilo již několik méně či více úspěšných akcí. První
byla tradiční jarní prodejní akce Tržnice Zahrady Čech, poté následovaly
Úsporné bydlení a Festival relaxu. Tržnice nabízela vyhledávaný sortiment pro
všechny zahrádkáře, kutily či chalupáře. Jarní výstava se opět zařadila mezi
velmi úspěšné akce. Vysoká návštěvnost a nárůst počtu vystavovatelů splnily
nejen očekávání ze strany organizátorů, ale i z pohledu vystavovatelů,
prodejců i samotných návštěvníků. Za velmi krátkou dobu, dva týdny po
Tržnici, proběhla výstava Úsporné bydlení a Festival relaxu. Tato akce nebyla
úspěšná z hlediska návštěvnosti. Negativním faktorem byla kolize hned
s několika probíhajícími akcemi nejen v blízkém okolí.
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Vinařské Litoměřice 2015: výrazného úspěchu na 13. ročníku soutěže
Vinařské Litoměřice dosáhlo domácí vinařství Klášterním vinné sklepy
Litoměřice, jež jsou součástí Agrofruktu Kamýk, když jim byly uděleny dvě
zlaté medaile. Na veřejnou část akce zavítalo zhruba tři tisíce návštěvníků,
kteří mohli ochutnat přes šest stovek soutěžních vín.



Výstava Zničené kostely: V oblastním muzeu v Litoměřicích začala výstava
věnující se zničeným kostelům v severních Čechách.



Návštěva M. Viewegha: 22. dubna navštívil litoměřické gymnázium
nejúspěšnější současný český spisovatel Michal Viewegh. Besedou
spisovatele se studenty byl zahájen projekt gymnázia a litoměřické knihovny
K.H. Máchy „Spisovatelé naživo“.



Litoměřický šermíř Ondřej Strnad ze Slavoje Litoměřice obsadil výborné 16.
místo na mistrovství světa kadetů v Taškentu.



Šesté místo basketbalistek U11 Slovanu Litoměřice: na mistrovství
republiky, které se konalo v Hradci Králové skončily mladé basketbalistky na
výborném šestém místě. Trenéři Tomáš Hrubý a Karel Kyncl vedli družstvo
složené z hráček: Natálie Tomiová 41b, Barbora Míčková a Karolína Kynzlová
35b, Kateřina Ebertová a Jindřiška Hrubá 22b, Dominika Menčíková a Sára
Dadejíková 14b, Karolína Janoušková 10b, Karolína Bisová 9b, Johanka
Chvojková 8b, Tereza Krebsová 6b, Klára Vondřičková 5b, Nela Kalousová a
Anežka Rupertová 4b, Kateřina Pajonková 3, Šárka Šálková 2, Anežka Hrubá
a Barbora Beránková.
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Květen


Výročí 70. let od konce 2. světové války: 8. května na hřbitově u památníku
obětem druhé světové války a následně i u krematoria Richard při vzpomínce
na 4 500 lidí, jež v otrockých podmínkách zahynuly před 70 lety v nacistické
podzemní továrně Richard u Litoměřic. Pietní akt organizovalo město v čele
se starostou ve spolupráci s litoměřickou organizací Sdružení Čechů
z Volyně. „Vaše oběti nebyly marné. V úctě se skláníme před vámi. Díky vám
jsme svobodní. Nezapomeneme,“ uvedl Josef Kozák, dlouholetý předseda
litoměřické organizace Sdružení Čechů z Volyně.



Seminář Zdravé město: Hrad Litoměřice hostil odborný seminář zaměřený na
zahraniční rozvojovou spolupráci měst a obcí. Akci pořádalo Zdravé město
Litoměřice, účinná pomoc lidem z rozvojových zemí je totiž jedním z bodů pro
naplňování programu Místní agendy 21, kde Litoměřice úspěšně působí již
řadu let.



Nový ředitel ZŠ Na Valech: Litoměřičtí radní potvrdili rozhodnutí komise,
která na pozici nového ředitele Základní školy Na Valech doporučila 31letého
Mgr. Petra Klupáka, dosavadní pedagog litoměřického gymnázia. Do své
funkce nastoupí nejpozději 1. srpna.



Výpověď tajemníka městského úřadu: Městský úřad se ocitl na konci
května bez tajemníka. Jeho povinnosti převzal starosta města poté, co podal
z vlastního rozhodnutí výpověď Ing. Karel Chovanec.



Rekonstrukce Tyršova mostu: během likvidačních prací byly dělníky odkryty
základy dřívějšího mostu z 18. století. Následující zkoumání ukázala, že
základy původního mostu byly v pozdější době zality betonem. Po dohodě
stavařů s archeology a památkáři tak bude rekonstrukce mostu pokračovat dle
původního projektu.



První elektromobil pro litoměřické technické služby: Vozový park
Technických služeb města Litoměřice obohatil první elektromobil, který je
v rámci České republiky první svého druhu. Do bezplatného užívání na jeden
rok jej předal řediteli TS jednatel firmy Balkancar a zároveň litoměřický
zastupitel Jaromír Mareš.



Holzmannovy Litoměřice: V litoměřickém hradu byla slavnostní vernisáží
zahájena výstava, jež je poctou a zároveň vzpomínkou na umění komika
Felixe Holzmanna. Centrum cestovního ruchu Litoměřice vernisáží výstavy
odstartovalo novou turistickou sezonu. Akce se zúčastnilo zhruba 150 lidí,
mezi nimi i dcera Felixe Holzmanna, manželka Bärbel Greif Holzmannová
nebo akademický sochař Libor Pisklák, autor Holzmannovy bronzové busty
instalované na Mírovém náměstí na fasádě domu, v němž komik žil s rodiči.
Návštěvníci výstavy mohli vidět řadu civilních fotografií z komikova života,
snímky dokumentující jeho vystoupení, několik autentických předmětů, které
používal v již legendárních scénkách, včetně rozprašovače lesní vůně.
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Férové snídaně v parku: V Jiráskových sadech se v sobotu 9. května sešlo
kolem 70 lidí na pikniku Férová snídaně. Podpořili tak fairtradové a lokální
pěstitele. Litoměřičané tím dali jasně najevo, že je zajímá, kdo a za jakých
podmínek pro ně pěstuje například čaj, kávu nebo zeleninu a ovoce.



Festival Alchymistické Litoměřice: 1.ročník festivalu se konal v kulturním
domě v Litoměřicích dne 15. a 16.května jakožto první festival svého druhu na
severu Čech. Na programu byly workshopy, přednášky, diskuse, umělecká
vystoupení a výstavy na téma zdravý životní styl, nekonvenční i klasická
medicína, přírodní stavitelství či duchovní a osobnostní rozvoj.



Autosalon na Zahradě Čech: Další úspěšnou akcí Zahrady Čech byl
Autosalon. Ve dnech od 15. do 17. května prošlo branami výstaviště 15.000
návštěvníků. Na letošním ročníku se odprezentovalo 57 firem (v loňském roce
to bylo 30 společností).



Cargo Gallery: V Litoměřicích na Lodním náměstí zakotvila unikátní loď
Cargo Gallery. Jde vlastně o plovoucí výstavní síň a koncertní sál s veškerým
zázemím pro pořádání rozličných kulturních akcí. Po divadelní lodi bratří
Formanů se tak nyní mohou zájemci na Labi kochat výtvarným uměním nebo
si třeba užít regulérní rockový koncert.



55 let litoměřického sboru Hlásek: V pátek 22. května se v Divadle K. H.
Máchy v Litoměřicích konal nevšední koncert. Dětský pěvecký sbor
Litoměřický Hlásek si slavnostním koncertem připomněl dobu svého působení.
Kromě stávajících zpěvaček a zpěváků si na pódium přišly v hojném počtu
zazpívat i bývalé členky společně se svou tehdejší sbormistryní Vlastou
Vávrovou. Sbor vznikl již v roce 1960, kdy ho založil Dr. Vladimír Frühauf. Od
roku 1980 se vedení koncertního sboru ujala Vlasta Vávrová a od roku 2001 je
sbormistryní Dr. Jana Chobotská. Za 55 let existence prošlo sborem několik
generací zpěvaček a zpěváků. Dětský pěvecký sbor Litoměřický Hlásek
v současnosti působí při Základní umělecké škole v Litoměřicích.



Turnaj Final Four o postup do Národní basketbalové ligy: Na závěr
basketbalové sezóny 1. ligy přijely do Litoměřic čtyři nejlepší týmy, aby se
utkaly o postup do NBL. Výsledek byl velice pozitivní pro domácí družstvo,
které vyhrálo oba svoje zápasy a stalo se vítězem finálového turnaje. Celkové
pořadí Final Four: 1. Slavoj BK Litoměřice A, 2. Sokol Hradec Králové 2, 3. BK
Lokomotiva Plzeň, 4. BK Opava B. Litoměřičtí basketbalisté si tak vybojovali
místo v baráži o účast v nejvyšší soutěži NBL. Po zvážení situace se ale klub
tohoto práva vzdal a v příští sezóně se bude opět účastnit bojů v 1.
basketbalové lize.



3 medaile pro Litoměřické juniorské judisty z mistrovství ČR:
z chomutovského mistrovství ČR juniorů v judu přivezli zástupci Sport Judo
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Na druhých místech se ve svých
kategoriích umístily Petra Hájková a Denisa Beranová, bronzovou medaili si
přivezl Adam Vojta.
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Běh pro hospic: V sobotu 23. května 2015 se uskutečnil první ročník Běhu
pro hospic. Charitativní akci svou účastí podpořili házenkáři Lovosic, kteří
v roce 2015 vyhráli český pohár a skončili druzí v nejvyšší soutěži.
Nejdůležitější samozřejmě nebyly výsledky, ale vybraná suma, která má
pomoci Hospici svatého Štěpána a jeho klientům. Benefice, která byla poprvé
zaměřena sportovně, vynesla sumu 52 100 korun.
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Archeologické nálezy na mírovém náměstí: Při rekonstrukci vodovodu a
plynovodu byly učiněny historické cenné nálezy, kdy byly odhaleny tři zásobní
jámy z 10. století, do kterých lidé ukládali nejprve obilí a později sloužily jako
odpadní jámy. Konkrétně v nich byly nalezeny střepy a zvířecí kosti. Dále
relikty hrobů pocházející z 12. století. Jde o zbytky pohřebiště, které na
náměstí bývalo. Překvapením bylo též nalezení úrovně, do které bylo ve 13.
století město založené.



Účast Litoměřic na konferenci „2nd European Cities Forum“: Litoměřice
dostaly příležitost prezentovat jako jedno z deseti vybraných měst z celé
Evropské unie svoje aktivity v oblasti energetiky. O významu konference
svědčí i účast významných osobností, mezi kterými byla i Corina Creţu,
eurokomisařka pro regionální politiku, Maroš Šefčovič, místopředseda
Evropské komise, dále ministři členských států a starostové měst i obcí.
Litoměřice měly svůj stánek, na kterém prezentovaly své aktivity v oblasti
energetiky a v České republice pilotní geotermální projekt.



Připomínka zločinů proti lidskosti: Minutou ticha a položením květin uctili
dnes zástupci litoměřické pobočky Konfederace politických vězňů památku
politických vězňů. Pietní akt se za účasti starosty města Ladislava Chlupáče
uskutečnil v podloubí radnice u bronzové pamětní desky, kterou před několika
lety nechal vyrobit Nadační fond Kalich společně s městem Litoměřice.



Změny v systému vydávání Radničního zpravodaje: na nátlak opozičních
stran se vedení města rozhodlo k provedení změn v systému vydávání této
městské tiskoviny. Kromě změny v redakční radě a systému přípravy
zpravodaje přibyla i politická stránka s komentáři zastupitelů k různým akcím
či problémům týkajících se města Litoměřic.



Rekonstrukce na Mírovém náměstí: Výkopové práce související
s rekonstrukcí plynovodu a vodovodu budou na Mírovém náměstí zahájeny
10. června a skončí v polovině září, tedy do vinobraní. Do 8. června musí být
z důvodu bezpečnosti demontovány předzahrádky nacházející se na jižní
straně náměstí. Mírové náměstí zůstane po celou dobu průjezdné. Řidiči však
musejí počítat se snížením počtu parkovacích míst. Výkopové práce se
dotknou prostoru před radnicí, Komerční bankou a muzeem.



Nové dětské hřiště na Cihelně: Obyvatelé Litoměřic se dočkali nového
Rákosníčkova hřiště, které vybojovali v hlasování od společnosti Lidl. V neděli
31. května bylo hřiště za účasti starosty Litoměřic slavnostně otevřeno. Den
plný her a zábavy patřil především dětem, které si mohly na vlastní kůži
vyzkoušet nové houpačky a prolézačky s motivem Rákosníčka. Malé i velké
pobavilo vystoupení Michala z Kouzelné školky.
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Modernizace operačních sálů: Slavnostním otevřením dne 24. června 2015
byl ukončen projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské
nemocnice v Litoměřicích“, na která získala litoměřická nemocnice dotaci
z Regionálního operačního programu Severozápad. V rámci tohoto projektu
proběhla jak stavební modernizace prostor centrálních operačních sálů, tak
i dodávka nových přístrojů.



Výročí 600 let od upálení Jana Husa: Litoměřické muzeum uspořádalo
v červnu výstavu Ve znamení kalicha. Tematická výstava byla pořádaná k
600. výročí upálení M. Jana Husa. Přestože J. Hus nebyl s Litoměřicemi přímo
spojen, husitské období zde zanechalo hluboké stopy. Výstava zachycovala
okamžiky proměny královského katolického města v město utrakvistické.
Výstava kromě jiného představila některé vzácné doklady písemné kultury,
tzv. husitskou archu nebo tradiční husitské zbraně. Vernisáž výstavy se
uskutečnila 4. 6. v 17 hodin. Doprovodný program k výstavě: 9. 6. v 17 hodin
Hus ve výtvarném umění své doby, přednáška Prof. PhDr. Mileny Bartlové,
CSc. 16. 6. v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy, kurátorka a autorka
výstavy Mgr. Kristýna Sedláčková 20. 6. od 10 do 11.30 hodin když do
Litoměřic přišli husité, sobotní komentovaná prohlídka výstavy určená dětem i
dospělým. 23. 6. v 17 hodin Husitský chorál v 16. století Přednáška Mgr.
ThLic. Jiřího Žůrka ThD. 5. – 6. 6. Muzejní noc Program pátečního podvečera
(5. 6.) byl inspirovaný husitstvím. Muzeum, knihovna a CCR uspořádaly pro
děti zábavně-naučnou hru Hrr za husity. V muzeu si pak zájemci mohli
vyzkoušet starou techniku zdobení knižních vazeb, výrobu pečeti s motivem J.
Husa nebo si tvořivě pohrát s texty tohoto kazatele.



Festival SUNFEST: První ročník festivalu, který je prioritně určen mladým
lidem do 25 let, kterým nabídl 19. června hudbu v centru města. V průběhu
dne vystoupily na Mírovém náměstí kapely Cookies, Nebe, Doctor Victor,
Kofe-in, New element a litoměřický Patapon. Mezi jednotlivými koncerty
zazpívali finalisté Little star 2015.



Litoměřické kulturní léto: Dlouhodobou kulturní akci zahájil společný koncert
filharmonie Základní umělecké školy Litoměřice a Musikschule des
Landkreises. Do hudebního tělesa se zapojili v letošním roce také žáci ZUŠ
Roudnice nad Labem a ZUŠ Libochovice, studenti teplické a pražské
konzervatoře. Z Rumunska přijeli studenti hudebního gymnázia z města Cluj,
významnou oporou byli profesionální hudebníci z Orchestru Severočeského
divadla opery a baletu v Ústí nad Labem a Severočeské filharmonie Teplice.
Dohromady se na pódiu sešlo 75 hráčů. S orchestrem vystoupil také
sedmdesátičlenný litoměřický festivalový sbor, který sestává ze zpěváků
litoměřických sborů a funguje pod vedením Romana Pallase. Dirigentské
taktovky se ujali Andreas Grohmann (SRN) a Jiří Knotte (CZ). Sólově
vystoupily Jana Červinková (soprán), Sarah Kaulbrasch (mezzosoprán),
Kristýna Landová (příčná flétna) a Jana Šillerová (violoncello).
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Noc kostelů: Noc kostelů v litoměřické diecézi byla úspěšná. Stala se místem
setkání tisíců lidí. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na
území litoměřické diecéze připojily dvě stovky církevních objektů, z nich bylo
více než 140 římskokatolických.



Úspěch pěveckých sborů ZŠ B. Němcové: V pátek 5. června se v Olomouci
konal
43.
ročník
festivalu
Svátky
písní
spojený
s prestižní
mezinárodní soutěží Mundi cantat. Dívčí sbor Puellae cantantes získal ve
třech kategoriích tři zlatá umístění, jeho přípravka Modrásci také tak (a ještě
druhé místo v absolutní soutěži Grand prix !), Chlapecký sbor Páni kluci
v kategorii smíšené chlapecké sbory rovněž zlato a smíšený sbor dospělých
Singin friends stříbro.



Muzejní noc 2015: Bohatý a zajímavý program nabídla Muzejní noc 2015 v
Litoměřicích. V netradičním čase a s neobvyklým programem se veřejnosti
představilo hned sedm kulturních institucí ve městě, což je v rámci celé
republiky vzhledem k velikosti Litoměřic věc takřka nevídaná.



Výstava v jezuitském kostele: Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích připravila k významnému životnímu jubileu malíře Františka
Hodonského (* 1945) výstavu z autorovy krajinářské tvorby s názvem Plynoucí
prostor. Výstava je koncipována přímo pro bývalý jezuitský kostel Zvěstování
Panně Marii v Litoměřicích, kde s monumentálním barokním prostorem
vstupují do dialogu díla Františka Hodonského převážně z posledních let.



Africký festival DUN DUN: V pátek 12. června se v Parku V. Havla konal
prosluněný festival inspirovaný Afrikou „DUN DUN“, kde si návštěvníci užili
spoustu zábavy v připravených dílničkách jako mastkové tvoření, výroba
afrického míče, korálkování, malování na tvář, africká zvířátka, vědomostní
soutěže, postavme si dům a Afrika – hádanka na každém kroku.



Benefiční koncert fondu Kalich: benefiční koncert fondu Kalich, na kterém
vystoupila skupina Spiritual kvintet, vynesl 192 tisíc korun pro Hospic sv.
Štěpána v Litoměřicích.



Dorostenky Sport Judo Litoměřice stříbrné na mistrovství republiky:
družstvo litoměřických dorostenek ve složení Denisa Moravcová, Michaela
Chaloupková, Žaneta Kropáčová, Denisa Beranová, Věra Zemanová,
Michaela Rehnová a Petra Hájková vybojovalo na mistrovství republiky
v Jablonci nad Nisou druhé místo.



Hokejbalisté druzí v 2. Oblastní hokejbalové lize: Hokejbalisté týmu Killers
Litoměřice skončili v sezóně 2014/2015 na druhém místě v 2. Oblastní lize,
jejich přemožitelem ve finále play-off bylo mužstvo Elba DDM Ústí nad Labem.
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Fotbalisté FK Litoměřice A ukončili sezonu: Tým mužů FK Litoměřice A
skončil v sezoně 2014/2015 na třetím místě Divize B. Na prvním místě se
umístily Brozany a druhé byly Lovosice.



Litoměřičtí tenisté postoupili do vyšší soutěže: O postup se zasloužili:
Hrající kapitán Jiří Šimánek, Petra Svobodová, Kristýna Němcová, Michal
Šváb, Dominik Dušek, Jan Živnůstka, Jiří Žáček a Adam Křemeček.
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Výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa: K výročí 600 let od upálení
Mistra Jana Husa se v sále hradu konalo společenské setkání, které si dalo za
cíl diskuzi při hledání historické pravdy nad Husovým odkazem. Akci
spolupořádali členové neformálního Sdružení přátel historie Oldřich Doskočil a
Mgr. Adámek. Za účasti evangelického faráře Zdeňka Bárty a režisérky
Rudinské, která je autorkou promítaného celovečerního dokumentu Pavel
Wonka se zavazuje, účastníci společně diskutovali nad nebezpečím
černobílého vnímání historických odkazů. Pastor Bárta na začátek připomněl
svoje vlastní zkušenosti signatáře Charty 77, kdy musel své postoje a pravdu
obhajovat před tehdejší komunistickou mocí. Po promítnutí filmu, který paní
režisérku postavil v očích některých kritiků do role “kacířky”, proběhla diskuze
o zkušenostech a tlaku, kterému musela čelit od lidí, kteří si svou pravdu
obhajují bez ochoty naslouchat novým argumentům a skutečnostem. I po
skončení akce zůstalo několik lidí ve skupinkách a diskutovali o svých
postojích k tématům. Mezi hosty nechyběl ani senátor Hassan Mezian a řada
dalších osobností.



Vlna veder a sucho: Na konci července začal v Litoměřicích platit zákaz
čerpání vody z Pokratického potoka. Důvodem bylo dlouhodobě teplé a suché
počasí. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Zákaz platil na území obce s
rozšířenou působností i pro Úštěcký potok, Studený potok, Luční potok a jejich
přítoky. Povoleny byly pouze odběry pro vodárenské účely. O mimořádném
suchu svědčí fakt, že tento zákaz vydal litoměřický úřad vůbec poprvé.
Hladina vody totiž poklesla, bráno v horizontu několika desítek posledních let,
na historické minimum.



Zemřeli dva významní obyvatelé Litoměřic:
Pan Vladimír Chlupáč,
předseda litoměřické organizace Konfederace politických vězňů, který se
angažoval i jako člen republikové rady KPV. Pan Chlupáč byl v roce 1949
odsouzen k sedmi letům vězení v uranových dolech v Jáchymově. Trest si
nedobrovolně prodloužil o tři roky poté, co se o procesu s Miladou Horákovou
vyjádřil jako o sprosté vraždě. Pan Vitalij Marek, tvůrce knížek, v nichž se
zabýval historií Litoměřic i okolních míst.



Trávník u sochy rudoarmějce v Jiráskových sadech vyvolává rozporuplné
reakce návštěvníků parku. Přilehlá plocha je totiž koncipována jinak, než
zbytek travní plochy v parku. Zcela úmyslně je zde založena louka, která
postupně mění barvu podle toho, které květiny zrovna vykvétají. Z tohoto
důvodu je možné ji sekat jen jednou až třikrát ročně. Do požadované podoby
se přitom louka rozvine až po zhruba třech letech. Někteří občané nesekání
trávníku kolem sochy považovali za neúctu k osvoboditelům Československa
v roce 1945.
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Zvýšení kompetencí Rady města: Rada města bude mít vyšší kompetence.
Zatímco až doposud rozhodovala o mimořádných přesunech finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu města do výše 50 tisíc korun,
usnesením zastupitelstva to bude až do výše 5 milionů korun, a to v součtu za
celý rok. Cílem změny je pružněji reagovat na případné operativní potřeby
jednotlivých odborů městského úřadu. Mimořádné přesuny schválené radou,
které se však nedotknou rozpočtové rezervy města, budou zveřejňovány na
webových stránkách. Informaci s vysvětlením zároveň obdrží i členové
finančního výboru.



Zveřejňování smluv uzavíraných městskou samosprávou: Zastupitelé
rozhodli, že od počátku příštího roku budou na webových stránkách města či
na Portálu veřejné správy Ministerstva vnitra zveřejňované všechny platné
smlouvy uzavřené od 1. 1. 2016, a to v souladu se zákonem v anonymizované
formě. Výjimkou jsou pracovní smlouvy, nájemní smlouvy na byt a smlouvy na
hrobová místa.



Prodej stavebních pozemků na Miřejovické stráni: Město Litoměřice
připravuje na Miřejovické stráni prodej parcel určených pro výstavbu rodinných
domů. Jde o pozemky, které získalo bezúplatným převodem od Pozemkového
fondu ČR před jedenácti lety. Město již zadalo zpracování projektové
dokumentace na výstavbu komunikace, chodníků, veřejného osvětlení,
plynovodu, dešťové kanalizace, kanalizačních a vodovodních přípojek pro
lokalitu, která se nachází mezi ulicemi Višňová, K Radobýlu a Jasanová.
Právě zde vznikne sedm stavebních parcel o výměrách 736, 689, 1218, 757,
717, 774 a 763 m2.



Práce na Mírovém náměstí: Rekonstrukce vodovodu a plynovodu na
Mírovém náměstí probíhala podle harmonogramu. Průběh výkopových prací
nenarušily ani historické objevy, které zkoumali archeologové.



Rekonstrukce vlakového horního nádraží: rekonstrukce horního nádraží
v Litoměřicích pokračuje. V červenci bylo rozhodnuto, že nová nástupiště
budou bezbariérová.



Litoměřické muzeum připomnělo 600 let upálení Jana Husa: I v červenci
pokračovala série akcí na téma Jan Hus. Komentované prohlídky výstavy
Když do Litoměřic přišli husité – Ve znamení kalicha. Přednáška Mgr. Milana
Sýkory hrady husitského století - od pyšných sídel mocných k peleším
lotrovským.



Úspěšná sezóna sboru Páni kluci: mužská část sboru Páni kluci získala na
Evropských sborových hrách v Magdeburku druhé místo. Her se zúčastnilo na
100 sborů z 32 států Evropy, ale i USA, Číny a dalších zemí světa. Zlaté
ocenění se jim v této sezóně podařilo získat hned dvakrát, a to na prestižní
mezinárodní soutěži Iuventus mundi cantat v Olomouci a na finále
středoškolských sborů v Opavě.
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Křest knihy Jiřího Ryvoly: Herečka Simona Stašová přijela pokřtít knihu
litoměřického malíře Jiřího Ryvoly, nazvanou „Litoměřice II – město, ve kterém
stojí za to žít“. Učinila tak společně se starostou Ladislavem Chlupáčem a
vydavatelem Jiří Baronem.
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Srpen


Tropické počasí: rekordní teploty provázely téměř celý měsíc srpen.
Obyvatelé Litoměřic se ochlazovali zejména na koupališti, a protože vedra
byla opravdu úmorná, litoměřičtí radní rozhodli o snížení vstupného na
koupaliště. Nadále platil zákaz čerpání vody z Pokratického potoka, krajský
úřad Ústeckého kraje vyhlásil zvýšené nebezpečí vzniku požárů.



Konečná fáze rekonstrukce autobusového nádraží: Na začátku srpna bylo
uvedeno do provozu jedenáct autobusových stání, z nichž je deset určeno pro
meziměstskou a jedno pro městskou hromadnou dopravu. Projekt
modernizace litoměřického autobusového nádraží se tak dostal do své
poslední fáze.



Noc s operou: Ani silný vítr, který bral muzikantům noty a v jednu chvíli
dokonce koncert na chvíli přerušil, nepokazil dojem ze společného vystoupení
litoměřických pěveckých sborů se Severočeskou filharmonií Teplice a čtyřmi
operními sólisty. Stejně jako loni Carminu buranu i letošní Classic galakoncert,
který se 8. srpna uskutečnil opět na Mírovém náměstí, odměnilo více než pět
stovek platících diváků potleskem ve stoje.



V muzeu byla vystavena unikátní bible litoměřicko-třeboňská: V rámci
výstavy Ve znamení Kalicha vystavilo Litoměřické muzeum na několik týdnů
nejstarší dochovaný český překlad bible, tzv. bibli litoměřicko-třeboňskou,
která je datována do roku 1411.



Litoměřické pivní slavnosti: Přes neustávající horké srpnové počasí se
letošní slavnosti piva vydařily. 105 druhů piva nakonec představilo na
Mírovém náměstí 29 pivovarů z celé České republiky. Dorazily tisíce
návštěvníků, které ochlazovala i vodní děla dobrovolných hasičů.



Čítárna v parku Václava Havla: Poslední srpnový týden se litoměřický park
Václava Havla proměnil v nevšední čítárnu. Knihovna K. H. Máchy se totiž i
připojila k projektu čtrnácti severočeských knihoven, jehož prostřednictvím se
snaží podpořit čtení u dětí i dospělých nevšedním způsobem. Lidé si mohli
každý den v týdnu od 21. do 28. srpna, v době od 10 do 18 hodin, přijít
posedět, přečíst noviny, začíst se do některé z mnoha knih, které jsou
k dispozici ve velkém stanu. Vždy odpoledne proběhl doprovodný program –
autorská čtení, výtvarné a hudební workshopy a nechyběli ani zajímaví hosté.
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Září


Ohlasy uprchlické krize na Litoměřicku - ubytovna pro uprchlíky
v Litoměřicích?: Ve spojitosti s řešením uprchlické krize v Evropě se objevila
v některých médiích neověřená správa, že by jedna z plánovaných ubytoven
pro uprchlíky mohla být i v Litoměřicích. Vojenská ubytovna v Dykově ulici v
Litoměřicích je naprosto nevhodná pro případné ubytování uprchlíků. Nachází
se totiž v rezidenční čtvrti, navíc aktuální stav budovy je nevyhovující. Věřím,
že si toho je Ministerstvo obrany jako vlastník objektu vědomo,“ reagoval
místostarosta Karel Krejza na informaci, že se Litoměřice údajně objevily na
neoficiálním seznamu míst, kde by mohla ubytovna pro uprchlíky vzniknout.
Neověřenou informaci přinesla jen některá média. Naopak tisková mluvčí
Ministerstva vnitra uvedla, že ministerstvo neuvažuje o tom, že by objekt
bývalé ubytovny v Litoměřicích využilo pro vznik azylového či jiného podobné
zařízení. Místostarosta Litoměřic dále ujistil, že na rozdíl od vojenské ubytovny
se jak kasárna Pod Radobýlem, tak Jiříkova kasárna nacházejí v majetku
města. A to rozhodně takové zařízení budovat nehodlá.



Diecézní charita Litoměřice vyhlásila sbírku na pomoc uprchlíkům:
Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem se obrátilo na litoměřickou
diecézní charitu s prosbou o pomoc. Jejich klienti nutné potřebují zejména
zimní bundy – pro děti i pro dospělé, rukavice a čepice – pro děti i pro
dospělé, obuv – pro děti i pro dospělé, hygienické potřeby – tekuté i tuhé
mýdlo, šampony, sprchové gely, zubní pasty, zubní kartáčky, vložky, pleny,
vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky, krémy na ruce (indulonu), toaletní
papír atd.



Humanitární sbírka pro uprchlíky: Sbírku pořádá nadační fond Pro radostný
život – MUDr. Hassan Mezian (původem ze Sírie). Již během prvních pár
hodin bylo zřejmé, že osud uprchlíků není Litoměřičanům lhostejný. Lidé nosí
zimní oblečení, boty, potraviny, dětské pleny a další potřebné věci. V pátek při
sbírce pomáhaly také dvě syrské rodiny, které do Česka přišly před deseti
měsíci. Rodina zubního lékaře a strojního inženýra se intenzivně učí česky a
plánují se u nás usadit, dokud v jejich rodné zemi neskončí válka. „Česká
republika je krásná země a jsou zde moc milí lidé. Každý den ale myslím na
utrpení v mojí rodné zemi,“ řekl zubní lékař Mazen z Damašku.



Sezóna na litoměřickém koupališti: I když by to počasí ještě umožňovalo,
litoměřické koupaliště ukončilo 1. září svůj provoz. Podle vedoucího
plaveckého areálu Ladislava Beneše byla sezóna 2015 velice úspěšná.
Zatímco loni na koupaliště zavítalo pouhých 26 tisíc lidí a ekonomiku provozu
finančně zachránili filmaři, letos k poslednímu prázdninovému dni prošlo
pokladnou 54 tisíc návštěvníků. Více jich bylo prý naposledy v roce 2003, a to
75 tisíc. Starší údaje nejsou k dispozici, protože archiv odnesla povodeň
v roce 2002.
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80 let existence Masarykovy základní školy: na začátku školního roku
oslavili na Masarykově základní škole 80 let existence školy. V čele školy se
od roku 1935 vystřídalo 14 ředitelů. Současný ředitel Karel Kynzl hned
v úvodu slavnosti přivítal své tři předchůdce – Marii Znojemskou, Elišku
Šalounovou a Aleše Žáka. Karel Kynzl zavzpomínal i na absolventy školy,
kteří následně dosáhli velkých úspěchů. Zmínil doktorku Němečkovou,
plastického chirurga, úspěšnou sportovkyni Věru Pospíšilovou Cechlovou, třetí
na olympiádě v Aténách, nebo herce a lídra skupiny MIG 21 Jiřího Macháčka.
Nezapomněl ani na Litoměřičáky, mezi nimiž zaznělo jméno českého Elvise
Presleyho Rostislava Pechouška nebo ředitele Ústřední vojenské nemocnice,
profesora Miroslava Zavorala. Ředitel poděkoval současnému i bývalému
pedagogickému sboru. Žákyně 8. třídy Anežka Zímová pak představila školu
z pohledu historie. Nechyběla ani vystoupení pěveckého sboru Bobulky a
flétniček. Dopoledne pak zpříjemnilo i vystoupení dechový orchestru Základní
umělecké školy Litoměřice.



Oprava ZŠ U Stadionu: Celková revitalizace objektu Základní školy U
Stadionu, postavené před 45 lety, v srpnu vrcholila. Největší objem stavebních
prací, zahrnující zateplení budovy, výměnu oken a novou fasádu, byl
realizován v průběhu letních prázdnin. Provoz školy nenarušily. Interiéry byly
totiž kompletně připraveny tak, aby pro 490 dětí, z toho 57 prvňáčků, začala
řádná výuka v září.



Workoutové hřiště na Střeleckém ostrově: na Střeleckém ostrově bylo
otevřeno workoutové hřiště, na kterém si mohou zacvičit lidé napříč
generacemi.
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Litoměřické svátky hudby: 5. a 6. září 2015 se třetího ročníku Litoměřických
svátků hudby zúčastnilo více než 1200 návštěvníků, kteří prožili úžasné
hudební zážitky. Publiku se v magickém prostoru bývalého jezuitského kostela
představili v sobotu pěvecké hvězdy Štefan Kocán a Anda-Louise Bogza.
V jejich podání zazněly světoznámé árie z oper Mozarta, Haendela, Dvořáka,
Smetany, Pucciniho a Verdiho. Výkony sólistů i Plzeňské filharmonie odměnili
diváci bouřlivým potleskem. Podobnou atmosféru v do posledního místa
zaplněném kostele měl i úvodní páteční houslový koncert. Postarali se o to
virtuos Václav Hudeček a mladý houslista Jan Mráček, kterým jako malé
překvapení večera úspěšně sekundoval další Hudečkův žák – vítězka letošní
luhačovické akademie 16letá Eliška Kukalová. „Svátky hudby v Litoměřicích
mají vzestupnou tendenci. Potvrdily to oba večery. A koncert Štefana Kocána
a Andy-Louisy Bogzy? To jsou skutečně světoví zpěváci, tady jsem snad nic
jiného než mimořádný zážitek neočekával,“ uvedl Václav Hudeček, kterého
navíc velmi mile překvapila Plzeňská filharmonie pod vedením mladého
dirigenta Tomáše Braunera. „Podala naprosto špičkový výkon. Děkuji také
skvělému publiku, a samozřejmě velký dík i všem, kteří se na 3. ročníku
Svátků hudby v Litoměřicích jakkoli podíleli. Dá-li Bůh, za rok v Litoměřicích
zase na shledanou,“ uvedl houslový génius, který patří k zakladatelům
festivalu. Atmosféra v Litoměřicích příjemně překvapila i Andu-Louisu Bogzu a
Štefana Kocána, který si na festival našel čas v nabitém programu. Předtím
natáčel svou první desku a hned v pondělí 7. září odlétá na tři měsíce do New
Yorku, kde ho čeká další angažmá v Metropolitní opeře. „Jezdím hodně po
světě, ale tohle byl jeden z nejkrásnějších koncertů,“ uvedl slovenský zpěvák.
Pořadatelé litoměřických Svátků hudby ze sdružení Musica et education v čele
s manžely Alenou a Zdeňkem Kuldovými už uvažují o příštím ročníku festivalu.
Milovníci hudby se prý mohou těšit na setkání s dílem W. A. Mozarta v jeho
jubilejním roce. Svátky hudby jsou významným festivalem, který dává prostor
mladým talentům. Vznikly sice v Praze, ale rozšířily se i do několika dalších
měst. Od roku 2013 je pořádají také v Litoměřicích, letos tomu bylo za
podpory města i Ústeckého kraje. Koncerty navštívilo už více než tři tisíce lidí.



Zahrada Čech: Na litoměřickém výstavišti se tradičně v polovině září
uskutečnila celorepublikově známá výstava Zahrada Čech. Litoměřičané se
obávali nárůstu dopravy, zejména z důvodu uzavírky Tyršova mostu. Situace
nakonec nevybočila z normálu oproti běžným dnům. Nepatrný nárůst
v návštěvnosti, teplé počasí, různorodý sortiment zaměřený na všechny
zahrádkáře, chalupáře, kutili či zájemce o další doplňkový prodej, spokojenost
zhruba 400 vystavovatelů a prodejců (na ploše 4 600 m2), ale i návštěvníků,
pro které byl připraven bohatý kulturní program. V takovém duchu se nesl
letošní 39. ročník prodejní výstavy Zahrady Čech. Ve dnech od 11. do 19. září
prošlo branami výstaviště více než 82.000 návštěvníků. Vybírat si mohli
z tradičního prodejního sortimentu (sazenice, ovocné i okrasné stromky,
květiny, trvalky, bylinky, ovoce, zeleninu, cibuloviny, bonsaje, skleníky, novinky
v zahradní technice od sekaček, křovinořezů, po pily, rekultivátory, traktůrky
nebo kompostéry, zahradní nábytek, domácí potřeby, nábytek, krby a řadu
dalšího).
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Výstava o historii plavek a koupání: Od 10. září byla v litoměřickém muzeu
k vidění výstava věnovaná historii vodních radovánek na Litoměřicku
s názvem Od nohaviček k bikinám.



Dny evropského dědictví 12. září: I v roce 2015 se město Litoměřice připojilo
ke Dnům evropského dědictví, kdy se veřejnosti otevírají brány
nejzajímavějších památek a to i těch, které nejsou běžně veřejnosti přístupné.
U příležitosti Dne otevřených památek byl v Litoměřicích 12. září v době od 9
do 17 hodin umožněn vstup zdarma do patnácti památkových objektů: Divadlo
K.H. Máchy, dům Pod Kalichem, Historické podzemí s lapidáriem, kostel sv.
Václava, Oblastní muzeum, kostel Všech svatých, kostel sv. Vojtěcha, kostel
sv. Jakuba, katedrála sv. Štěpána, Hrad Litoměřice, Galerie a muzeum
litoměřické diecéze, Galerie výtvarného umění, dům Na Vikárce,
Blumentrittova a Rizalova bašta a kino Máj.



První festival eletromobility U-ŽÍT Litoměřice: 4. září uspořádalo město
Litoměřice s partnery festival zaměřený a využití elektřiny v dopravě. Stovky
lidí si prohlédly elektromobily světových i domácích značek, elektrokola,
solární panely nebo tepelná čerpadla. Lidé se dozvěděli jak ušetřit za teplo i
elektřinu a přitom se mohli pobavit díky doprovodnému kulturnímu programu.
V něm vystoupila s ekologickou show Ekopela, zpěvák Vladimír Hron či místní
kapela Nestel Postel a DMC Revolution.



Knihovna K. H. Máchy zmodernizovala oddělení zájmové a naučné literatury:
Moderní design získalo oddělení zájmové a naučné literatury Knihovny K. H.
Máchy v Litoměřicích. Rekonstrukce, která byla realizována v průběhu letních
prázdnin díky finanční podpoře Nadace ČEZ a města Litoměřice, přinesla
kromě úpravy interiéru i řadu užitečných novinek.



Evropský týden mobility: ETM odstartoval cyklopelotonem škol v pátek 11.
září. Zúčastnilo se ho rekordních 157 lidí, mezi nimi žáci základních škol,
učitelé, strážníci městské policie a dobrovolnice z Českého červeného kříže.
Cyklopeloton, jehož bezpečný průjezd hlídala městská policie, projel kolem
všech základních škol a upozorňoval řidiče, aby preferovali cyklistiku a chůzi
před jízdou automobilem. Novinkou byl ve středu 16. září URBAN TRAINING,
tedy aktivní 120 minutový trénink v různých částech města ve sportovní
značce Kari Traa. Proběhl i Mamina Cup nebo turnaj v Jukskei pro seniory v
Domově U Trati.



Litoměřické vinobraní 2015: Soubor kulturních akcí Litoměřické kulturní léto
vyvrcholil 18. a 19. září tradičním Litoměřickým vinobraním. Podle odhadů
zhlédlo dvoudenní program na šesti scénách 25 tisíc lidí.



Druhý ročník Sportovního jarmarku: V sobotu 5. září proběhl ve sportovním
areálu litoměřické Havlíčkovy ZŠ druhý ročník Sportovního jarmarku.
Pořadatelem bylo Zdravé město Litoměřice, komise sportu města, Slavoj
Litoměřice a ZŠ Havlíčkova. Na akci se představilo několik sportovních klubů
a oddílů, které v Litoměřicích zajišťují pohybové vyžití. Prezentovaly zde svou
činnost a dosažené úspěchy. V případě zájmu si děti i rodiče mohli vyzkoušet
jimi vybraný sport a dozvědět se o něm veškeré informace.
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Babinského sobota 2015: V sobotu 12. 9. se na sportovištích TJ Sokol
Pokratice konala Babinského sobota. Jedná se se o každoroční tradiční
sportovní akci, kde si zájemci mohli prohlédnout všechna sportoviště TJ Sokol
Pokratice a vyzkoušet si netradiční sporty jako například kubb, molkky nebo
woodball. Akci pořádal Sokol Pokratice za podpory České unie sportu a města
Litoměřice. Pořadatelé měli pro děti a mládež připravené soutěže a fotbalovou
abecedu. Pro ty větší volejbalový turnaj tříčlenných týmů, kde musela být
minimálně jedna žena a mistrovský zápas ve fotbale. Večer se všichni bavili
posezením u táboráku s hudbou.



Basketbalový oddíl Slavoj Litoměřice zahájil 70. sezónu: Loňský vítěz
druhé nejvyšší basketbalové soutěže v České republice zahájil v září jubilejní
70. sezónu.
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Říjen


Otevření opraveného autobusového nádraží: První den v říjnu bylo
slavnostně otevřeno zrekonstruované autobusové nádraží. Otevření se
zúčastnili zástupci města v čele se starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem,
ředitelka Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Bc. Jana
Havlicová, Ing. Jan Kokeš, generální ředitel firmy Chládek a Tintěra, která byla
dodavatelem díla, a další lidé spolupracující na realizaci projektu, jehož
realizace si vyžádala 60,4 milionů korun. Celkem 50 milionů korun činila
dotace z Regionálního operačního programu Severozápad, 10,4 milionu korun
uvolnilo město z vlastního rozpočtu. Stavební práce realizovala firma Chládek
a Tintěra, informační systém pro autobusové nádraží dodala společnost
Eltodo. Výsledkem jsou nová a zastřešená autobusová stání pro cestující, jimž
nechybí ani digitální informační systém, včetně orientačního systému pro
nevidomé. Celý prostor má nové povrchy, je vybaven mobiliářem a zajímavě
nasvětlen.
Součástí jsou i sadové úpravy. K dispozici je celkem devět šikmých stání pro
autobusové přepravce zajišťující základní dopravní obslužnost kraje. Podélná
stání slouží městské hromadné dopravě a k výstupu. Prozatím neobsazené
nástupiště č. 10 mohou využívat zájezdové autobusy. Komfort cestujících
dále zvyšuje nové sociální zařízení, na jehož provoz dohlíží obsluha. Součástí
projektu byla kromě výstavby třech přechodů pro chodce i výstavba
parkoviště, které zde citelně chybělo. V zadní části autobusového nádraží, v
blízkosti marketu, vzniklo osm desítek parkovacích míst, z nichž čtyři slouží
potřebám zdravotně postižených. Další parkovací místa nabízí pruh vedoucí
po jedné straně hlavní komunikace. Zde je k dispozici 17 míst, z čehož 9 je
určeno pro vozidla taxislužby a zbytek pro rychlý výstup a nástup. Jedno
místo sloužící majitelům karet ZTP je vyhrazeno i před budovou Českých
drah. Vedení radnice vyšlo vstříc provozovatelům taxislužby, kteří za místa
zde neplatí. Stejně tak na dobu pěti let odpustilo provozovatelům autobusů
poplatky za vjezd.



Sbírka pro uprchlíky: Diecézní charita ukončila sbírku na pomoc válečným
uprchlíkům. 1. října odcestovala většina vybraných věcí do Bělé pod
Bezdězem, kde je zařízení pro zajištění cizinců, které požádalo litoměřickou
Charitu o pomoc. Celkem se jednalo o 27 pytlů ošacení, 9 pytlů bot a 12
krabic hraček a výtvarných potřeb pro děti. Druhá část sbírky, kde jsou
především potraviny, hygiena a spací potřeby, poputuje příští týden do
Diecézní charity Brno, která vše využije na okamžitou pomoc uprchlíkům v
provizorních evakuačních centrech u státních hranic na území Jižní Moravy a
v Přijímacím středisku Zastávka u Brna, se kterými spolupracuje. Dále bude
doručována do zahraničí především do Maďarska, Srbska a Chorvatska.
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Nový tajemník městského úřadu: Městský úřad v Litoměřicích vybral
nového tajemníka. Ve výběrovém řízení vyhlášeném poté, co na místo
rezignoval Karel Chovanec, zvítězil 41letý Milan Čigáš z Litoměřic. Uveden do
funkce byl po schválení ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Milan
Čigáš je absolventem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a
pracoval v posledních pěti letech jako manažer společnosti Tesco. Kromě
jiného působil i jako PR pracovník Diecézní charity Litoměřice. Jako projektový
manažer se v minulosti věnoval také tvorbě strategických dokumentů,
veřejným zakázkám a výběrovým řízením nebo zpracování žádostí o granty
z Evropské unie, má také zkušenosti z oblasti personalistiky.



Rozhodnutí soudu v případu Radničního zpravodaje: Okresního soud
v Litoměřicích ve svém prvoinstančnímu rozhodnutí vyhověl žalobě opozičních
zastupitelů. Ta se týkala nezveřejnění šesti příspěvků obsahujících hodnocení
ustavujícího jednání zastupitelstva v Radničním zpravodaji. Město Litoměřice
se proti rozhodnutí soudu odvolalo.



Ministr životního prostředí Richard Brabec ocenil kvalitu veřejné správy:
Před rekordním počtem osmnácti hodnotitelů prezentovali v konferenčním sále
hradu zástupci městského úřadu nejen silné stránky města, ale i jeho slabiny.
Zároveň navrhovali způsoby, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout zlepšení.
Následná hodnocení přítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce
i hodnotitelů Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zástupců
ministerstev a dalších významných institucí byla více než příznivá. Všechny
oblasti prošly několik měsíců trvajícím auditem. Následně osm z nich získalo
od oponentního týmu hodnocení „splňuje bez podmínek“. Oblast globální
odpovědnosti dokonce byla označena za excelentní. Pouze téma Místní
ekonomika a podnikání a Životní prostředí získala o stupeň slabší hodnocení
„splňuje s podmínkami“. Zde bylo doporučeno posílit komunikaci a spolupráci
města s místními podnikateli a stimulovat je k zapojení do společných
projektů. V oblasti životního prostředí pak například hodnotitelé postrádali
akční plán snižování spotřeby vody do roku 2018 s cílem využít ve větší míře
dešťové vody. Spokojenost s výsledkem vyjádřila i předsedkyně pracovní
skupiny Místní agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Marie Petrová.
„O tom, zda budou Litoměřice zařazeny do nejvyšší Kategorie A Místní
agendy 21, rozhodne komise v listopadu,“ informovala Marie Petrová.



Litoměřická firma získala ocenění za podporu neziskového sektoru: Za
systematickou podporu neziskového sektoru ocenila Nadace Via firmu
Balkancar. Ze 105 nominovaných se v kategorii středních a malých firem
probojovala do finálové trojky poté, co ji do celorepublikové soutěže přihlásil
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Předání cen VIA BONA jednotlivcům a
firmám, kteří pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či
peníze, proběhlo 6. října v Praze pod záštitou amerického velvyslance
Andrewa H. Schopiro. Firma ročně vynakládá zhruba 350 tisíc korun na
podporu neziskového, sociálního a mládežnického sektoru.
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Rekonstrukce Tyršova mostu: Rekonstrukce Tyršova mostu by měla být
s ohledem na aktuální stav prací dokončena v termínu, tedy na konci roku
2015. Prohlásil to 21. října mistr stavby Petr Bezruč poté, co proběhl další
inspekční den.



V nemocnici se natáčel film: Další díl pokračování série o básnících se
natáčel v litoměřické nemocnici. Film s názvem Jak básníci čekají na zázrak
režíroval Dušan Klein, scénář napsal Ladislav Pecháček. Kromě nemocnice
se natáčelo také v litoměřickém plaveckém bazénu. V dubnu 2016 se pak
plánuje předpremiéra tohoto filmu v kině Máj.



Výstava o Felixovi Holzmannovi se stala stálou expozicí litoměřického
hradu. Výstava byla zahájena v květnu a během turistické sezóny ji zhlédlo
více než 600 návštěvníků. I proto bylo rozhodnuto ponechat tuto výstavu jako
stálou expozici.



Divadelní benefice ochotnických souborů: V týdnu od 12. do 18. 10. 2015
uspořádalo Centrum pro náhradní rodinnou péči a Hynkovo hravé divadlo
tradiční Divadelní benefici ochotnických souborů. 6. ročník benefice se stal
průlomový délkou trvání, rekordním výtěžkem i počtem diváků. Za celý týden
navštívilo Divadlo Karla Hynka Máchy, Knihovnu K.H.Máchy i Music klub
Baronka téměř tisíc diváků. 6. ročník benefice se stal průlomový délkou trvání,
rekordním výtěžkem i počtem diváků. Za celý týden navštívilo Divadlo Karla
Hynka Máchy, Knihovnu K. H. Máchy i Music klub Baronka téměř tisíc diváků.
Do programu benefice, bez nároku na honorář, přispěli ochotníci ze souborů
Rádobydivadlo Klapý, PIK-ART Úštěk, DS Karel Čapek Děčín, Li-Di
Litoměřice, Mladivadlo ZUŠ Litoměřice, DS 4 pod peřinou, ale i profesionálové
divadla Krabice Teplice, DS Vocaď pocaď a Divadlo Kukadlo. V
představeních pro dospělé žánrově převažovaly komedie a komediální
dramata, které se dle slov hlavního pořadatele, k takové události hodí nejvíce.



Oslavy 1210 řeky Ohře: nedaleko soutoku řek Labe a Ohře se 24. října
uskutečnila akce zakončení oslav výročí první písemné zmínky o řece Ohři.
Malé i velké návštěvníky vítali již krátce po poledni veselí vodníci Ohřínek a
Polabáček. Zábavné odpoledne totiž bylo akcí pro celou rodinu. Potlesk si
hned v úvodu vysloužili voraři, kteří i přes chladné počasí bosí připluli na voru,
aby připomněli, že právě vory bývaly v minulosti na Ohři často k vidění. Báje a
pověsti vztahující se k řece pak připomněl historik Petr Hlaváček, který zde
představil publikaci, jíž je autorem. Symbolické vlití Ohře do Labe proběhlo za
účasti generálního vikáře Stanislava Přibyla, starosty města Ladislava
Chlupáče a řady dalších hostů. Nechyběl mezi nimi ani ředitel Klubu
železničních cestovatelů Bohumil Augusta, neboť do Litoměřic vyjelo v rámci
oslav několik speciálně vypravených historických vlaků jak ze směru od Lysé
nad Labem, tak i z Ústí nad Labem.



Litoměřičtí trampolínisté vyhráli mistrovství ČR: Trampolínový pár Adam
Michalko a Pavel Horáček z klubu SK GT Litoměřice přivezli zlato ze soutěže
synchronních skoků na letošním Mistrovství ČR žactva. Na stupně vítězů je
ještě doprovodili oddíloví kolegové Martin Trtek a Matěj Štěrba, kteří ve stejné
kategorii obsadili třetí příčku.
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Nultý ročník čtvrtmaratonu KROKUDY: V sobotu 3. října se v Litoměřicích,
na Střeleckém ostrově uskutečnil nultý ročník závodu pro širokou běžeckou
veřejnost nazvaného KROKUDY čtvrtmaraton. Nádherné počasí, které
panovalo, přilákalo na start osmatřicet mužů a pětatřicet žen. Mezi muži byl
nejrychlejší Zdeněk Pinc a ženám kralovala Zuzana Rusínová.



Máchův běh: V sobotu 10. 10. 2015 se v Litoměřicích uskutečnil již pátý
ročník Máchova běhu. Tento závod neustále získává na své popularitě, o
čemž svědčí množství účastníků ve všech věkových kategoriích od těch
nejmenších až po seniory. Letos se závodu zúčastnilo 186 mužů, žen a dětí,
což určitě udělalo radost pořadatelům.



Judistka Petra Hájková získala na mistrovství ČR bronz: Výborné umístění
na seniorském mistrovství ČR v Teplicích vybojovala Petra Hájková z týmu
Sport Judo Litoměřice v kategorii do 70 kg.
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Den boje za svobodu a demokracii: Letošní uctění památky obětí
fašistického i komunistického režimu mělo i další podtext a to soucit s obětmi
teroristických útoků ve Francii. Za zmínku stojí krátký projev starosty města
Ladislava Chlupáče: „Sešli jsme se dnes na tomto místě, abychom vzpomněli
na ty, kteří neváhali a postavili se proti totalitním fašistickým a komunistickým
režimům a násilí. Mnozí za to zaplatili ztrátou osobní svobody, mnohaletým
vězněním a často i životem. Dnešní den je trochu jiný, protože svoboda a
demokracie je v této době ohrožena v té nejdrsnější podobě vlivem terorismu
šířeného Islámským státem. Od minulého týdne vlaje na půl žerdi na
litoměřické radnici francouzská vlajka jako vyjádření naší podpory a solidarity
francouzskému lidu“.



Uctění památky generála Chábery: 2. listopadu se na litoměřickém hřbitově
uskutečnil vzpomínkový obřad u příležitosti 16. výročí úmrtí generálmajora
Františka Chábery, který za druhé světové války jako člen spojeneckých
leteckých sil sestřelil řadu nepřátelských letounů. Místo poděkování se však
po skončení války dočkal komunistického žaláře. Po svém propuštění v roce
1953 pracoval až do důchodu jako elektromontér a žil v Litoměřicích, jejichž
čestným občanem se stal.



Diskuse s ministrem Richardem Brabcem: Na téma uprchlické krize
proběhla v sále litoměřického hradu diskuse ministra s veřejností. Ministr,
který je mimo jiné i členem bezpečnostní rady vlády informoval o
konzistentním postoji naší vlády vůči povinnému přerozdělování běženců,
kterému se nebudou chtít přizpůsobit ani sami běženci. Upozornil na možná
nebezpečí, které přináší nekontrolovatelný pohyb osob na území Evropy.
Zejména nemožnost zjistit, zda mezi utečenci se nenacházejí teroristé,
zločinci atd. Závěrem pak ministr všechny přítomné ubezpečil, že prvořadým
zájmem naší vlády je zajištění bezpečí našich obyvatel, zdůraznil, že jsme
připraveni pomoci v postižených zemích.



Aukce pro Diakonii: Se šarmem, humorem a notnou dávkou energie se 6.
listopadu v hradu zhostily herečky Chantal Poullain a Bára Hrzánová role
licitátorek. Diakonie Českobratrské církve evangelické zde totiž pořádala již
21. ročník společenského večera spojeného s aukcí nejen amatérských
výrobků klientů Diakonie, ale i děl profesionálů. Aukce, které se zúčastnila
řada obyvatel města a hostů, nakonec vynesla 404 tisíce korun. Díky dalším
dárcům, mezi nimiž byla i nadace Archa Chantal, která darovala 50 tisíc korun,
však byla výsledná částka navýšena až na 554 tisíc korun.



Motivační program litoměřické nemocnice: Od září 2015 začala litoměřická
nemocnice nabízet motivační příspěvek ve výši až 10 000 Kč měsíčně
medikům 5. a 6. ročníků, kteří projeví vážný zájem pracovat jako lékaři po
ukončení studia v litoměřické nemocnici. Nemocnice tak reaguje na akutní
nedostatek lékařů všeobecného lékařství.
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Ukončení kampaně Místa v Litoměřicích přátelská rodině: Celkem 77
rodin se 126 dětmi se letos zapojilo do druhého ročníku kampaně „Místa
v Litoměřicích přátelská rodině“. V průběhu kampaně, probíhající od 1. května
do poloviny října, se uskutečnilo bezmála 30 akcí připravených neziskovými a
příspěvkovými organizacemi, které v Litoměřicích působí v oblasti sociálních
služeb a prorodinných aktivit. Mezi nabízenými aktivitami byl například
strollering, jógové hrátky pro děti a rodiče, zábavné cvičení s říkankou, kurz
první pomoci pro maminky s dětmi a mnoho dalších.



Pomoc uprchlíkům ve Slovinsku: V týdnu od 9. do 14. 11. 2015 pomáhal
tým dobrovolníků uprchlíkům ve Slovinsku. Dovezli také materiální pomoc.
Diecézní charit Litoměřice vyslala tým dobrovolníků, kteří pod hlavičkou
Diecézní charity Brno pomáhali v táboře na hranicích Slovinska a Rakouska
v Šentilj. Dovezli také 25 pytlů potřebného ošacení a několik krabic jídla.
Pětičlenný tým pomáhal hlavně při výdeji stravy, v případě potřeby pomohl i v
jiných oblastech.



Zásobník projektů v Litoměřicích: Zastupitelstvo schválilo strategický
dokument nazvaný Zásobník projektů, který v listopadu 2015 obsahoval téměř
80 projektů. Jsou to projekty, s jejichž realizací se počítá v příštích letech.
Příprava zásobníku projektů trvala více než rok, jelikož jsou v něm projekty,
které vzešly z veřejných projednání, návrhy jednotlivých odborů a vedení
města. Při jeho sestavování byly vzaty v úvahu také výstupy odborných studií
a analýz, což se týká zejména oblasti snižování energetické náročnosti.
Projekty by měly být realizovány během let 2015-2022 s využitím právě
startujícího nového dotačního období. Projekty jsou roztříděny dle jejich
přínosu pro dlouhodobé strategické cíle rozvoje města. Každý projekt má svou
kartu, tzv. rodný list, která obsahuje popis projektu i odhadované náklady
realizace a řadu dalších užitečných údajů. Postupně je k jednotlivým
projektům zpracováno také socioekonomické a environmentální hodnocení,
z něhož se dozvíme, jaké přímé dopady a užitek pro město bude realizace
takového projektu mít. Zásobník je živý dokument, který bude neustále
aktualizován a doplňován, postupně se do něj zařadí také významné projekty
příspěvkových organizací, které zde zatím chybí. Zastupitelé diskutovali i
způsob, jakým by do zásobníku mohly být doplňovány nové projekty. Ty
mohou vzejít od občanů, organizací, spolků či politických stran. „Naší snahou
je, aby v zásobníku byly záměry, které reprezentují rozličné zájmy našich
obyvatel. Proto jsou jedním z důležitých vstupů také výsledky veřejného fóra
Desatero problémů Litoměřic nebo tematických kulatých stolů,“ upozornil
předseda finančního výboru a radní města Radek Lončák. Podněty bude
možné zasílat prostřednictvím písemného návrhu zaslaného na městský úřad
nebo vyplněním on-line formuláře či osobní návštěvou. Návrhy bude dvakrát
ročně vyhodnocovat strategický tým.



Revitalizace ZŠ U Stadionu: Ředitel Základní školy U Stadionu Milan Sluka
oficiálně zakončil úspěšnou modernizaci školského zařízení, které navštěvuje
téměř pět stovek dětí. Malého slavnostního aktu se zúčastnili zástupci města a
firmy Chládek a Tintěra, která byla dodavatelem prací. Práce se podařilo
realizovat tak, aby nenarušily průběh vyučování.
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Horní nádraží v provozu: Více než tři měsíce museli cestující Českých drah
na trati z Lovosic do České Lípy jezdit náhradními autobusy. Dnes se to
konečně změní. Přesně v půl čtvrté odpoledne totiž skončí více než
devadesáti denní výluka. Vlaky se vrátí také na Horní nádraží v Litoměřicích,
které po rekonstrukci zcela změnilo svůj vzhled. Aktuálně má bezbariérová
nástupiště a nové přístupové chodníky. Vlaky navíc mohou díky opravě po
trati jezdit až 80 kilometrů za hodinu. Před rekonstrukcí byla maximální
povolená rychlost o třicet kilometrů nižší. Rekonstrukce litoměřického horního
nádraží stála 117 milionů korun bez DPH. Součástí rekonstrukce bylo i
vybudování nového přechodu pro pěší, který ovšem budou cestující moci
využívat až po zprovoznění zabezpečovacího zařízení, které je naplánováno
začátkem příštího roku.



Město prodalo kulturní památku: Město prodalo v aukci dům č. 263 na
Tyršově náměstí za 2 700 000 korun. Prodej ještě musí potvrdit zastupitelé.



Návštěva ambasadora Kyrgyzstánu: Kyrgyzský ambasador ve Vídni Ermek
Ibraimov přicestoval do litoměřického Hradu, aby si prohlédl zde instalovanou
výstavu litoměřického fotografa Petra Klingra. Kyrgyzského diplomata
výstavou provedl Petr Klingr, velký zastánce HDR fotografie a autor výstavy,
která v hradu začala na počátku října a končí už 5. listopadu. Vstup není
zpoplatněn. Fotografie, které jsou zde vystaveny, přibližují panenskou přírodu
vzdáleného státu s jezírky obklopenými hornatou krajinou, prašnými cestami,
koňmi, ale i typickými jurtami a vesničkami.



Výstava litoměřických výtvarníků v Drážďanech: Neformální Sdružení
nezávislých výtvarníků Litoměřicka vystavilo díla svých členů v Drážďanech
v Dreikönigskirche. Výstava v Drážďanech je součástí rozsáhlého podzimního
kulturního počinu Dny české a německé kultury 2015, v rámci kterého probíhá
řada akcí v Sasku (Německo) a v Ústeckém kraji (ČR). Sdružení nezávislých
výtvarníků Litoměřicka poprvé vystavuje v zahraničí. Účast podpořilo i město
Litoměřice.



Otevírání svatomartinských vín: Úderem 11. hodiny a 11. minuty žehnal 11.
listopadu litoměřický biskup Jan Baxant letošním Svatomartinským vínům.
Učinil tak v Hradu Litoměřice, kde slavnostní akt a následná veřejná
degustace ve středu probíhaly. Podle tradice vinaři právě v tuto dobu otvírali
první lahve Svatomartinských vín, kterých letos jde na trh nejvíce v desetileté
historii. Litoměřice nebyly výjimkou. Také 5. ročník degustace
Svatomartinských vín, pořádaný Centrem cestovního ruchu Litoměřice, byl v
tomto ohledu výjimečný. Návštěvníci mohli v degustační místnosti hradu i
Hradní vinárny koštovat Svatomartinská vína hned od 8 českých a 3
moravských vinařství.
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Nový výstavní prostor: Město Litoměřice má nový výstavní prostor. Galerie
na radnici vznikla drobnými úpravami v zasedací místnosti městského úřadu a
nahradila minigalerii, která fungovala v místě CzechPointu. Jako první zde od
12. listopadu až do konce roku vystavuje nezisková organizace Naděje.
Galerie na radnici je otevřena každý všední den od 9 do 16 hodin. V lednu a
v únoru zde bude možno zhlédnout výstavu nejzajímavějších novoročních
přání, která přicházejí starostovi města.



Úspěch malých klavíristů ZUŠ: V pátek 13. listopadu 2015 se v Brně konal
první ročník Mezinárodní soutěže Vlastimila Lejska pro klavírní dua. Soutěže
se zúčastnili žáci Základní umělecké školy Litoměřice – Anežka Landová,
Lukáš Kacar (p. uč. Marie Landová), Karolína Salaiová a Jana Ustrnulová (p.
uč. Larisa Nováková). Porota ocenila hru Karolíny Salaiové a Jany Ustrnulové
3. místem a mimořádnou cenou pro nejmladší účastníky. Anežka Landová a
Lukáš Kacar obstáli v náročné konkurenci své kategorie, zahráli skvěle a za
svůj výkon získali čestné uznání.



Nová publikace o Litoměřicích: Historik Oldřich Doskočil a fotograf Pavel
Rýva představili již třetí společnou publikaci věnovanou Litoměřicím. Tato
nese název Z Litoměřic třetí branou po proudu Labe.



Kemp pro mladé hráčky a hráče basketbalu: O podzimních prázdninách 28.
- 30. 10. 2015 pořádal dívčí basketbalový klub Slovan Litoměřice již třetí
USBA basketbalový kemp pod vedením americké hráčky a trenérky ze
Severní Karolíny Rainy Smith. Tentokrát se ho zúčastnilo celkem 42 dětí.
Přijeli hráči a hráčky z Varnsdorfu, Ústí nad Labem, Prahy, Děčína a Jablonce.
Kromě Rainy byly na kempu v roli trenérek další americká hráčka Lauren
Casey a hráčky litoměřického ženského týmu Marie Matušková a Zuzana
Čermáková.



Litoměřičtí judisté se udrželi v extralize: Na posledním klání sestupové
skupiny v Brně vybojovali judisté Sport Judo Litoměřice potřebné dva body a
zachránili tak účast v nejvyšší klubové soutěži i pro příští sezónu. Za FCC SJ
Litoměřice startovali: 66 kg David Hozák a Miroslav Lorenc, 73 kg Marcel
Jirouš, 81 Matúš Milichovský (SVK), 90 kg Jiří Pokorný, +90 kg Jan Staněk.
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Nejvyšší ocenění kvality veřejné správy: Město Litoměřice se po Chrudimi
se stalo teprve druhým městem v České republice, které bylo zařazeno do
nejvyšší Kategorie A Místní agendy 21, jež je výrazem vysoké kvality veřejné
správy. Ocenění z rukou předsedkyně pracovní skupiny Místní agendy 21 při
Radě vlády pro udržitelný rozvoj Marie Petrové, podepsané ministrem
životního prostředí Richardem Brabcem, převzali včera odpoledne zástupci
města v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem v Kaiserštejnském paláci
v Praze.



Zemřel dirigent Ivan Dolejší: Přímo před zraky do posledního místa
zaplněného kulturního domu zemřel během vánočního koncertu dirigent
swingového orchestru Františka Honzáka Ivan Dolejší. Šok a smutek, který
všem jeho blízkým, kamarádům a fandům swingu Ivanův náhlý odchod
způsobil, je nepopsatelný. Na koncert bylo vyprodáno a ještě před ním zahrál
v předsálí Junior Band ZUŠ Litoměřice a během něj vystoupil imitátor Felixe
Holzmanna David Šír. Vánoční koncert Orchestru Františka Honzáka se
tentokrát nesl ve znamení 100. výročí narození krále swingu Franka Sinatry.



Bruslení na Mírovém náměstí: Návštěvníci vánočních trhů na Mírovém
náměstí v Litoměřicích si mohli v roce 2015 i zabruslit. I když ne přímo na
ledě, ale na speciální plastové hmotě. Za 25 korun si mohl na náměstí
zabruslit každý, kdo si přinesl brusle.



Ocenění pro litoměřickou firmu: Společnost HENNLICH patří mezi nejvíce
odpovědné firmy v Česku. Litoměřická strojírenská firma získala 2. místo v
soutěži Podnikáme odpovědně v kategorii malých a středních podniků. Tu již
potřetí vyhlásila Rada kvality ČR ve spolupráci s Asociací společenské
odpovědnosti. Před litoměřickou firmu se dostaly pouze Technické služby
Opava. Pro firmu HENNLICH nejde v letošním roce o první ocenění. V červnu
firma obdržela titul Gentlemanská firma, kterou letos historicky poprvé udělilo
sdružení CZECH TOP 100. Projekt HENNLICH přeje rodině zaměřený na
slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců firmy se pak letos
zařadil mezi pět nejlepších personálních projektů v Česku. Firma je také z
předchozích let držitelem titulů Firma Ústeckého kraje a Odpovědná firma
Ústeckého kraje.



Primář interny odešel do důchodu: MUDr. Ivan Brambaški, primář interního
oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích odešel k 1. 1. 2016 do důchodu.
Pro svou veselou povahu oblíbený lékař vychoval během svého působení jako
primář desítky lékařů. Jeho spolupracovníci mu v parčíku vedle nemocnice
věnovali lavičku a vysadili strom. Novým primářem se stal MUDr. Karel Kubát.
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Starosta ocenil dobrovolníky: Starosta Ladislav Chlupáč společně
s místostarostou Pavlem Grundem odměnili 27 nejaktivnějších dobrovolníků,
navržených Dobrovolnickým centrem při Diecézní charitě Litoměřice, za jejich
nezištný přístup při pomoci ostatním. Seznam oceněných: Emilie Kuderová,
Judita Süsenmilchová, Andrea Vlachová, Erna Vaňousková, Jarmila
Doležalová, Ilona Kyselová, Marie Foltýnová, Dagmar Vlčková, Libuše
Pouchová, Pia Bůžková, Marta Zachová, Miluška Vrbová, Jan Štětina, Ilona
Krupařová, Petra Michalcová, Jiří Hauf, Ivan Sobotka, Dominika Janoušková,
Kristýna Štěpanovská, Kateřina Veselá, Ondřej Pravenec, Vít Nekvinda,
Ludmila Bělohlávková, Věra Vaverková, Václav Kosejk, Eliška Malá, Pavel
Krejčí.



Vzpomínka na Václava Havla: Zhruba pět desítek lidí přijalo v pátek 18.
prosince pozvání Nadačního fondu Kalich a přišlo do parku Václava Havla,
aby společně v den 4. výročí prezidentova úmrtí uctily u bronzové busty jeho
památku. Zcela spontánně se parkem nesla i česká hymna, kterou účastníci
malého pietního aktu společně zazpívali. Zazněla i řada myšlenek, a to z úst
starosty města Ladislava Chlupáče i bývalých senátorů Zdeňka Bárty a
Alexandra Vondry. Všichni se dotkli kromě jiného i stále aktuálnější uprchlické
krize. Zatímco starosta Chlupáč se zamýšlel nad tím, co by asi v současné
situaci Václav Havel dělal, Zdeněk Bárta vyzval obyvatele k větší solidaritě
s Evropou. Upozornil, že Václav Havel byl muž naděje a polarizovaná
společnost se podle něj nešťastně brání vzetí několika uprchlíků. Alexandr
Vondra však v následných rozhovorech připomněl, že Václav Havel odmítl
nabídku Státní bezpečnosti opustit svou vlast a místo toho se za cenu vězení
rozhodl v rodné zemi zůstat. Což se mu dle jeho slov vybavuje ve chvíli, kdy
vidí mladé muže přicházející ze Sýrie do Evropy, místo aby bojovali za lepší
budoucnost doma.



Ocenění pro matematika Jana Melichara: Na základě vynikajících výsledků
se Výbor Oxford encyklopedie rozhodl zařadit litoměřického občana,
vysokoškolského profesora Jana Melichara, do prestižní Oxford encyklopedie.
K získání certifikátu o zařazení profesorovi blahopřál na radnici starosta
Ladislav Chlupáč. RNDr. Mgr. Jan Melichar, CSc. ve svých 75 letech stále učí
na katedře matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, a to již téměř pět desítek let. Jen těžko by se
v kraji hledal učitel matematiky, který neprošel jeho rukama. Jan Melichar
zůstává stále aktivní. Aby tomu tak bylo i nadále, mu přeje u příležitosti jeho
letošních 75. narozenin nejen starosta města, ale i my ostatní.
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Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2016: Nejvýznamnějším bodem
zhruba šest hodin trvajícího čtvrtečního jednání městského zastupitelstva
v Litoměřicích bylo schválení rozpočtu města na rok 2016. Pro schválení
hlasovalo 17 z celkem 26 přítomných zastupitelů. Podporu rozpočet nezískal
od zastupitelů za hnutí ANO 2011 (7 hlasů), Strany zelených (1 hlas) a KDUČSL (1). Celkový objem příjmů dosahuje 408 milionů korun. Výdaje jsou
plánovány ve výši 433 milionů korun. Rozpočet počítá jak se zajištěním
běžného provozu města, tak i s výdaji na investice. Z celkových výdajů ve výši
433 milionů korun představují výdaje na investice 76 milionů korun. Za zmínku
stojí například plánovaný nákup nemovitého majetku v kasárnách pod
Radobýlem (za 15,5 milionu korun), kde by následně město chtělo požádat o
dotaci na vybudování tzv. prostupného sociálního bydlení. Z dalších
investičních akcí lze zmínit novou vzduchotechniku a důležité vybavení pro
domov seniorů za 1,1 mil. Kč nebo opravu vzduchotechniky a klimatizace
domu kultury (2,3 milionu korun). Za významné lze zcela jistě považovat i
investiční podporu města do rozvojové oblasti Miřejovické stráně s
připravenými projekty pro komunikace v ulicích Jasanová a Akátová v celkové
hodnotě 13,5 mil. Kč a příspěvek pro nemocnici na nákup nového
přístrojového vybavení ve výši 14,5 mil. Kč. Město bude realizovat i mnoho
dalších drobných rekonstrukcí, modernizací a počítá se spoluúčastí na
dalších projektech.



Změna poplatků za odpad: Litoměřičtí zastupitelé minulý týden schválili nové
znění vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Za dítě do
jednoho roku, které se narodí po 1. lednu 2016, nemusí v Litoměřicích rodič
platit poplatek za komunální odpad, který činí 498 korun ročně. Dále
zastupitelé schválili novou vyhlášku o zákazu kouření na všech veřejně
přístupných dětských hřištích a sportovištích a ve vnitřních prostorách budov
určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí určených
osobám mladším osmnácti let (například mikulášské besídky, dětské
karnevaly apod.).



100 letá občanka: 29. prosince 2015 oslavila sté narozeniny Marie
Mráčková.



Rekonstrukce Tyršova mostu bude mít zpoždění: I přes opakované
prohlášení stavbyvedoucích, že termín dokončení rekonstrukce mostu (31. 12.
2015) bude dodržen, se až v polovině prosince objevila zpráva, že stavba
nabírá zpoždění. Jako důvod je uváděno nepříznivé počasí. Přitom celý rok
2015 byl velice suchý a teplý! Veřejnost přijala tuto zprávu s rozhořčením a
s vědomím, že bude muset složitou dopravní situaci ve městě ještě nějakou
dobu vydržet.
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Výstava kreseb a obrazů Josefa Lady: Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích po třech velice úspěšných výstavách, které v minulosti
představily díla mistrů české ilustrace Cyrila Boudy, Jiřího Trnky a Zdeňka
Buriana, připravila výstavu ilustrací a obrazů Josefa Lady. Ladovo rozsáhlé
dílo tvoří téměř 15 000 kreseb a asi 400 obrazů. Na výstavě byl pro
návštěvníky připraven skutečně reprezentativní výběr Ladových děl. Výstava
jej představuje od jeho počátků tvořených veřejnosti méně známými
karikaturami a humoristickými ilustracemi pro nejrůznější dobové časopisy,
které ukázaly Ladův smysl pro ironii a nadsázku, a v mnohém jsou dodnes
velmi aktuální.



Vánoční koncert ZUŠ: Orchestr sestávající z žáků a pedagogů ZUŠ
Litoměřice, pozvaných hostů – profesionálních hudebníků a studentů teplické
konzervatoře zahrál zaplněnému kulturnímu domu vánoční klasiku Českou
mši vánoční J. J. Ryby. Hudebníky úžasným způsobem připravil a vedl dirigent
Jiří Knotte.



Mistrovství ČR dorostenců v judu v Litoměřicích: Na domácí půdě v hale
U Stadionu v Litoměřicích bojovali judisté Sport Juda Litoměřice na Mistrovství
ČR dorostenců v judu o cenné kovy. Na závěrečný vrchol sezóny se
nominovalo celkem osm dorostenců Sport Juda Litoměřice (pět chlapců a tří
dívky). Tito závodníci si svojí účast na Mistrovství ČR museli vybojovat na
Českých pohárech a nasbírat potřebné body do žebříčku, aby na vrcholné
soutěži mohli startovat. Do finálového bloku postoupila pětice judistů Sport
Juda Litoměřice. Ve váhové kategorii do 50 kg do finále postoupil reprezentant
Jan Svoboda, který nakonec podlehl až ve finále a získal stříbrnou medaili. Ve
stejné váze se pral i Matyáš Bartoň, který bojoval o bronz, ale svůj zápas
bohužel nedotáhl do vítězného konce a skončil těsně pod stupni vítězů.
Druhou stříbrnou medaili vybojovala dorostenka Petra Hájková ve váze do 70
kg. Hájková se do finále probojovala velmi lehce a všechna svá utkání vyhrála
před časovým limitem. Ve finále ale podlehla své soupeřce a skončila druhá.
Ve váze do 57 kg vybojovala bronzovou medaili Žaneta Kropáčková.
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3. Obyvatelstvo
Demografické a sociálně ekonomické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2016 je 24 451 (oproti 24 101 v roce 2015), toho cizinců je
834. Počet narozených dětí v okrese Litoměřice v roce 2015 je 1255, počet
narozených dětí v Litoměřicích je 202, z toho 92 dívek a 110 chlapců. Již třetí rok
za sebou se v okrese Litoměřice narodilo více dětí mimo manželství (662), než v
manželství (593). Před matričním úřadem Litoměřice bylo v roce 2015 uzavřeno
celkem 71 sňatků.
První dítě v roce 2015 se narodilo v městské nemocnici v Litoměřicích již 1.
ledna, a to císařským řezem ve 14 hodin 16 minut. Holčička Magdaléna Kabátová
po porodu vážila 3530 gramů a měřila 50 cm.
Na zápis do prvních tříd litoměřických základních škol přišlo v září 2015 304 dětí.
Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2015 byla 6,24%.
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v roce 2015 byla nejnižší od roku 2008.
K 31. 12. 2015 činila 8,91%. V meziročním srovnání klesla nezaměstnanost ve
všech okresech v kraji.
V okrese Litoměřice klesla nezaměstnanost o 1,83% na 7,34% (viz tabulka níže).
Počet nových pracovních míst stoupl o 0,5%.

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji podle okresů k 31. 12. 2015
Zdroj:
Ministerstvo
práce a
sociálních věcí
ČR
Neumístění
uchazeči
o zaměstnání

Podíl nezaměstnaných
na obyvatelstvu (%)1)

z toho

dosažitelní
ve věku
15–64 let

50 778

101,2

48 900

25 854

8 513

8,91

9,28

8,57

5 598

101,1

Děčín

7 874

103,1

7 549

3 877

1 608

8,76

8,77

8,75

827

101,8

9,52

Chomutov

8 259

101,2

7 994

4 267

1 245

9,39

9,96

8,85

592

102,9

13,95

5 849

103,7

5 747 3 034

1 310

7,34

7,80

6,90

556

126,3

10,52

Louny

5 007

103,4

4 615

2 465

1 043

7,98

8,00

7,96

886

86,0

5,65

Most

8 564

99,0

8 512

4 597

1 205

11,10

12,29

9,98

833

94,6

10,28

Teplice

6 760

100,1

6 337

3 554

1 031

7,36

7,95

6,81

1 375

94,6

4,92

Ústí nad Labem

8 465

99,8

8 146

4 060

1 071

10,39

10,02

10,75

529

116,4

16,00

Ústecký

ženy

celkem

ženy

muži

abs.

index
(prosinec
2014/
listopad
2014)

Počet
uchazečů
na jedno
volné
pracovní
místo

index
(prosinec
2014/
listopad
2014)

abs.

s
podporou
v
nezaměst
-nanosti

Volná
pracovní
místa

9,07

v tom okresy:

Litoměřice
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Kriminalita
Počet zjištěných trestných činů v celém regionu v roce 2015 výrazně poklesl. V
průběhu roku 2015 bylo v Ústeckém kraji zjištěno celkem 21 061 trestných činů,
což je o téměř 19 % méně, než tomu bylo v roce předcházejícím. Téměř ze tří
čtvrtin (72,0 %) se na uvedeném počtu trestných činů podílela obecná kriminalita,
přičemž i zde byl zaznamenán meziroční pokles, a to o 22,3 %. Trestné činy,
které spadají do kategorie hospodářské kriminality, tvořily 13,0 % ze všech
zjištěných trestných činů a ve srovnání s rokem 2014 jich bylo v našem kraji
zjištěno o 7,6 % méně.
V litoměřickém okrese byl zaznamenán druhý nejnižší počet zjištěných trestných
činů v Ústeckém kraji. Za rok 2015 jich bylo celkem 2455 (oproti 2970 v 2014 a
3644 v roce 2013).
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4. Hospodaření města
Schválený rozpočet města na rok 2015
Rozpočet města Litoměřice na rok 2015 byl sestaven z návrhů rozpočtů
jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací.
Rozpočet byl projednán a schválen na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice
dne 11. prosince 2014.
Rozpočet na rok 2015 byl schválen v těchto parametrech (v tis. Kč):
PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO

386 880
299 879
29 443
10 655
46 903
400 047
335 476
64 571
-13 167
13 167

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (dotace)
VÝDAJE CELKEM, Z TOHO

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)

FINANCOVÁNÍ

V průběhu roku 2015 byl rozpočet upravován sedmi rozpočtovými opatřeními
zastupitelstvem města a jedenácti rozpočtovými opatřeními radou města.
Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2015 se týkala zejména
investičních akcí vázaných na dotační tituly. Do rozpočtu byly investice postupně
zapojeny ve vazbě na přiznané dotace, čímž docházelo ke zvyšování financování
(zapojování zdrojů z minulých let).
Největší investiční akce:








Rekonstrukce Jiráskových sadů (rok 2014 –2015) proinvestováno 47 mil. Kč
Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště (rok 2014 –2015)
proinvestováno 15 mil. Kč
Modernizace a dostavba autobusového nádraží (rok 2015) 1. RO celkem 58,8
mil. Kč v roce 2015
Mateřská škola Plešivecká – zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3.
RO celkem 7,2 mil. Kč v roce 2015
Mateřská škola Masarykova – zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3.
RO celkem 11,2 mil. Kč v roce 2015
Základní škola U Stadionu – zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3.,
6. RO celkem 26,1 mil. Kč v roce 2015
Podpora regenerace panelových sídlišť (rok 2015) 4., 5. RO celkem 6,6 mil. Kč v
roce 2015
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Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2015:

Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 567 mil. Kč (o 180 mil. Kč vyšší oproti
schválenému rozpočtu)
a to dle jednotlivých tříd příjmů takto:
daňové příjmy + 28 mil. Kč
nedaňové příjmy + 11 mil. Kč
kapitálové příjmy + 16 mil. Kč
přijaté transfery (dotace) + 125 mil. Kč
Celkem + 180 mil. Kč
Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů:
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Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 552,4 mil. Kč (o 152 mil. Kč vyšší oproti
schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto:
běžné výdaje + 31 mil. Kč
kapitálové výdaje + 121 mil. Kč
Při schválení rozpočtu na rok 2015 činily běžné výdaje částku cca 336 mil. Kč. V
průběhu roku 2015 došlo k nárůstu o cca 31 mil. Kč na konečnou výši 370 mil. Kč
(v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů
běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku – týká se
zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a
sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a
úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca
65 mil. Kč. V průběhu roku 2015 došlo zejména v souvislosti s postupnou
realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané
dotace) k nárůstu o cca 121 mil. Kč na konečnou výši 186 mil. Kč (z toho výdaje
města cca 83 mil. Kč, dotace cca 80 mil. Kč – z toho cca 23 mil. Kč investiční
dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes
rozpočet zřizovatele).
Skutečné výdaje města bez dotací pro Městskou nemocnici tedy činily částku 163
mil. Kč (z toho výdaje města 83 mil. Kč, dotace 80 mil. Kč).

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2015 vyplývá, že
hospodaření města Litoměřice za rok 2015 bylo celkově přebytkové se saldem
(rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši + 14 585 tis. Kč.
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5. Vedení města, samospráva a státní správa
Vedení města
Starostou města Litoměřice i v tomto roce je nadále pan Ladislav Chlupáč
(ODS) a byl to jeho již 13. rok ve funkci ve čtvrtém funkčním období. Starosta
města zodpovídá za útvar kontroly a interního auditu, útvar obrany a krizového
řízení, městskou policii, je zástupcem města při jednání s Hospodářskou a
sociální radou, Hospodářskou komorou, při jednáních v rámci geotermálního
projektu a 1. Geotermální Litoměřice a.s. a v rámci projektu „Revitalizace
městského pivovaru“. Starosta města reprezentuje město Litoměřice na všech
oficiálních akcích celorepublikové, krajské a regionální úrovně.
1. místostarostou města Litoměřice je pan Karel Krejza (ODS), v jehož gesci jsou
ekonomický odbor, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odbor
správy nemovitého majetku města. 1. místostarosta je zástupcem města
Litoměřice při jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s., SONO, pro
výkon práv společníka spol. Zahrada Čech s.r.o. Dále odpovídá za příspěvkové
organizace: Centrální školní jídelna Litoměřice, Centrum cestovního ruchu,
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Městská sportovní zařízení v
Litoměřicích, Masarykova základní škola Litoměřice, Knihovna Karla Hynka
Máchy v Litoměřicích, Základní škola Litoměřice - Boženy Němcové 2, Základní
škola Litoměřice - Havlíčkova 32, Základní škola Litoměřice - Ladova 5, Základní
škola Litoměřice - Na Valech 53, Základní škola Litoměřice - U Stadionu 4 a
Základní umělecká škola Litoměřice.
2. místostarostou města Litoměřice je pan Pavel Grund (ČSSD), který je
zodpovědný za odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor dopravy a silničního
hospodářství, za projekty a dotační tituly spojené s prevencí kriminality,
interpelace a kontakt s neziskovými organizacemi, je zástupcem města v
Severočeském sdružení obcí (SESO), ve Svazu měst a obcí ČR, Euroregionu
Labe, a za příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a
mládež – SRDÍČKO, Městskou0 nemocnice v Litoměřicích a Technické služby
města Litoměřice.
3. místostarostou města Litoměřice v roce 2015 je pan Václav Červín (Sport a
zdraví Ltm). Jeho zodpovědností je odbor životního prostředí, odbor územního
rozvoje města a příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Litoměřice, Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30.
Tajemníkem města se v roce 2015 stal nově pan Milan Čigáš. Tajemník
zodpovídá za odbor správní, živnostenský úřad, stavební úřad, odd. informatiky,
útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje a za chod kanceláře starosty
a tajemníka.

58

Rada města Litoměřic
Rada města v roce 2015 zasedala v tomto složení:
Jméno

Politická strana

Mgr. Ladislav Chlupáč

ODS

MUDr. Pavel Kejř

ODS

Ing. Radek Lončák, MBA

ODS

Mgr. Karel Krejza.

ODS

Ing. Pavel Grund

ČSSD

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA

ČSSD

Mgr. Martin Hrdina

TOP 09 a nezávislí

Lukas Wünsch

Severočeši Litoměřice

Mgr. Václav Červín

Sport a Zdraví Litoměřice

Rada města zřizuje celkem 14 komisí. Jmenovitě se jedná o majetkovou komisi,
zdravotní a sociální komisi, komisi výchovy a vzdělání, komisi sportu, komisi
kultury, komisi územního rozvoje, subkomisi regenerace městských památek,
letopiseckou komisi, komisi životního prostředí, likvidační komisi, komisi Projektu
Zdravé město a místní Agenda 21, komisi cestovního ruchu a komisi GTE. Rada
města v roce 2015 zasedla k 23 řádným a 4 mimořádným jednáním, schválila dvě
nařízení a šest usnesení.
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Zastupitelstvo města Litoměřic
Zastupitelstvo města Litoměřice v roce 2015 zasedalo v tomto složení:
Volební strana

Jméno

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Petr Hermann

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Václav Červín

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Jiří Landa

ANO 2011

MUDr. Ondřej Štěrba

ANO 2011

Ing. Radek Löwy

ANO 2011

Mgr. Renata Kynzlová

ANO 2011

Ing. Petr Urbánek

ANO 2011

Tomáš Sarnovský

ANO 2011

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

ANO 2011

Ing. Vladimír Matys

Česká str.sociálně demokrat.

Ing. Vladimír Kestřánek MBA

Česká str.sociálně demokrat.

Ing. Pavel Grund

Občanská demokratická strana

Mgr. Ladislav Chlupáč

Občanská demokratická strana

Ing. Radek Lončák MBA

Občanská demokratická strana

MUDr. Leoš Vysoudil MBA

Občanská demokratická strana

MUDr. Petr Kubec

Občanská demokratická strana

MUDr. Pavel Kejř
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Občanská demokratická strana

Mgr. Karel Krejza

Občanská demokratická strana

Jaromír Mareš

TOP 09 a nezávislí

Mgr. Martin Hrdina

SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE

PhDr. Olga Kubelková

SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE

Lukas Wünsch

Komunistická str.Čech a Moravy

Mgr. Václav Dycka

Komunistická str.Čech a Moravy

Jaroslav Růžička

Komunistická str.Čech a Moravy

MUDr. Miroslav Jenček

Strana zelených

Mgr. Petr Panaš

Strana zelených

Ing. Jan Hrkal

Zastupitelstvo se v roce 2015 sešlo k jednání celkem šestkrát, jedno zasedání
bylo mimořádné. Rozložení politických sil v zastupitelstvu zůstalo stejné jako v
roce 2014. Koalici tvořili zastupitelé ODS, ČSSD, TOP 09 a nezávislých,
Severočechů Litoměřice a Sportu a zdraví Litoměřice.
Výbory při zastupitelstvu města jsou výbor finanční a kontrolní.
Finanční výbor zasedal celkem 10 x. Členové finančního výboru pro rok 2015 byli:
ing. R. Lončák, MBA – předseda FV , ing. V. Kestřánek, MBA – místopředseda
FV, V. Knotek, A. Kodytek, Ing. J. Marek, M. Štrop a J. Landa.
Kontrolní výbor zasedal v roce 2015 celkem 14 x. Členy kontrolního výboru pro
rok 2015 byli: J. Růžička, H. Lexová, P. Hošek, P. Panaš, L. Kudrna, H.
Mráčková, F. Hrbek, M. Legnavský a Z. Dušek
V roce 2015 se konalo celkem pět řádných a jedno mimořádné zasedání
zastupitelstva. Řádná zasedání zastupitelstva se konala v termínech 29. 1. 2015,
9. 4. 2015, 25. 6. 2015, 17. 9. 2015 a 10. 12. 2015. Mimořádné zasedání
zastupitelstva se konalo dne 26. 2. 2015.
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Zastupitelstvo města schválilo v roce 2015 následující vyhlášky:







Vyhláška č. 5/2015 - o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 4/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 3/2015 - o zákazu kouření na veřejně přístupných místech
určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let
Vyhláška č. 2/2015 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - systém nakládání s odpady
Vyhláška č. 5/2014 - zrušení vyhlášky č. 2/2000 a 3/2000
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Státní správa a samospráva
Městský úřad Litoměřice je členěn do odborů a oddělení/útvarů. Svou činnost
vykonává v budovách na Mírovém náměstí, v budově v ulici Pekařská a
Topolčianská. V budovách na Mírovém náměstí sídlí následující odbory/útvary:
Obrany a krizového řízení, personální a mzdový, odbor kontroly a interního
auditu, strategického plánování a udržitelného rozvoje, kancelář starosty a
tajemníka včetně právního úseku, odbor správní, obecní živnostenský úřad,
sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický a odbor správy nemovitého
majetku města. V budově městského úřadu v ulici Pekařská sídlí stavební úřad,
odbor územního rozvoje, odbor životního prostředí a odbor školství, sportu,
kultury a památkové péče. V budově v ulici Topolčianská sídlí odbor dopravy a
silničního hospodářství.
Odbory, oddělení/útvary Městského úřadu Litoměřice v roce 2015:
Útvar obrany a krizového řízení
Útvar personální a mzdový
Útvar kontroly a interního auditu
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
Kancelář starosty a tajemníka
Odbor správní
Obecní živnostenský úřad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Stavební úřad
Odbor ekonomický
Odbor správy nemovitého majetku města
Odbor územního rozvoje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor životního prostředí
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Strategické dokumenty města Litoměřice v roce 2015:
Akčnı́ plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice - Rozpočtový rok
2015. Akční plán pro rok 2015 vznikl v rámci projektu MISTRAL - Místní
implementace strategického řízení v Litoměřicích, který byl finančně podpořen z
Operačního programu„ Rozvoj lidských zdrojů “, zaměřeného na posilování
institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Je součástí ucelené sady
metodik, které pokrývají důležité oblasti strategického řízení, a které budou sloužit
městu Litoměřice a jeho úřadu k nastavení transparentního a efektivního způsobu
řízení naplňujícího principy dobrého vládnutí - good governance. Akční plán 2015
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navazuje na předchozí z roku 2014, v letošním roce bylo však jeho zpracování již
plně v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice. Další
změnou je doplnění seznam u hodnocení socioekonomického a
environmentálního dopadu projektů (tzv.SEE hodnocení), které jsou zařazeny do
aktuálního rozpočtu.
Pro období 2015 – 2020 byl vypracován Program regenerace městské
památkové rezervace Litoměřice. Tento dokument zpracovávaný vždy na pětileté
období je prvním předpokladem toho, aby se město mohlo i nadále zapojovat do
Programu regenerace městským památkových zón a rezervací Ministerstva
kultury ČR.
K 1. 1. 2015 vstoupily v platnost Standardy kvality výkonu sociálně-právní
ochrany. Standardy vycházejí z praxe výkonu OSPOD Městského úřadu
Litoměřice, proto také není proces standardizace konečný. Standardy slouží k
nastavení minimální kvality v oblasti ochrany sociálně-právní ochrany dětí v
našem ORP a ke sjednocení postupů OSPD.

64

Různé
Město Litoměřice bylo zařazeno do nejvyšší Kategorie A Místní agendy 21, jež je
výrazem vysoké kvality veřejné správy. Ocenění z rukou představitelů
Ministerstva životního prostředí převzali 1. prosince 2016 zástupci města v čele
se starostou Ladislavem Chlupáčem v Kaiserštejnském paláci v Praze. Cesta
vedoucí k převzetí nejvyššího ocenění byla složitá. Vrcholila 14. října, kdy před
rekordním počtem osmnácti hodnotitelů prezentovali v konferenčním sále hradu
zástupci městského úřadu výsledky práce. Zároveň navrhovali způsoby, jejichž
prostřednictvím lze dosáhnout zlepšení.
V listopadu 2015 se tajemníkem městského úřadu stal pan Milan Čigáš a
vystřídal ve funkci bývalého tajemníka pana Karla Chovance. Pan Milan Čigáš je
absolventem katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na úřad
přišel ze společnosti TESCO, kde pracoval jako oblastní manažer Služeb
zákazníkům pro Obchodní domy ČR a SR. Za jeden ze svých prvních úkolů, které
si vytyčil, považuje naslouchání lidem a otevřenou komunikaci.
Titul Historické město roku 2015 v Ústeckém kraji získaly Litoměřice. Zúročily tak
svou dlouholetou péči o památky v historickém jádru města. Na druhém místě v
krajském kole skončil Žatec, na třetím Terezín. Soutěž oceňuje nejlepší projekty
zaměřené na obnovu památek v městských památkových zónách a rezervacích.
Usiluje také o oživení historických center, obnovu infrastruktury, bytového fondu
či zlepšení životní úrovně. „Jde o ocenění dlouholeté systematické práce v oblasti
údržby a regenerace památek a realizace řady akcí, které vylepšují nejen celkový
vzhled historického jádra města, ale zároveň vytváří podmínky pro to, aby se v
něm lidem dobře žilo a bylo turisticky atraktivní,“ komentuje dosažený úspěch
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Městská památková rezervace v Litoměřicích se rozléhá na 48 hektarech, má 139
kulturních památek. Oprav fasády, střechy či krovů se loni dočkal například
Kapucínský klášter, Kanovnický dům na Dómském náměstí či domy na Mírovém
náměstí. Město také nechalo zrestaurovat barokní kašnu v centru. Soutěže se v
Ústeckém kraji zúčastnilo celkem 7 měst. Kromě Litoměřic, Žatce a Terezína,
které se umístily na stupních vítězů, se přihlásila i Česká Kamenice, Kadaň,
Chomutov a Benešov nad Ploučnicí. Hodnotící komise během dvou dnů
navštívila všechna soutěžící města, vyslechla si jejich obhajobu přihlášek a
navštívila obnovené památky. Soutěž pořádá Národní památkový ústav spolu se
Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstvem pro místní
rozvoj. Jako výherce krajského kola postupují Litoměřice do celostátního klání. O
vítězi se rozhodne v dubnu 2016. Titul Historické město roku 2014 obdržel Cheb,
rok před ním Chrudim. Na republikové úrovni se ale od roku 1994, od kdy se titul
uděluje, dařilo i městům v Ústeckém kraji. V roce 1995 vyhrála Kadaň, v roce
1998 Klášterec nad Ohří a v roce 2005 Česká Kamenice.
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6. Příspěvkové organizace města Litoměřic a jejich
činnost
Město je zřizovatelem nebo přímo provozuje mnohé rozpočtové organizace.
Centrum cestovního ruchu Litoměřice
Ředitelkou Centra cestovního ruchu je Ing. Anna Matulová. CCR sídlí na Mírovém
náměstí 16/8a v Litoměřicích. Hlavním účelem Centra cestovního ruchu je
provádění činností souvisejících s provozem Informačního centra a Hradu
Litoměřice, jakožto center cestovního ruchu. Předmět činnosti je zejména
vymezen jako poskytování informačních služeb široké veřejnosti, podpora
turistického ruchu, poskytování kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce
souvisejícího, poskytování služeb spojených s provozem archivu vín a výstavní
činnost, to vše za dodržení podmínek projektu Svatostánek českého vinařství po
dobu udržitelnosti tohoto projektu. Organizace dále propaguje město Litoměřice,
turistický region České středohoří a Evropskou unii, prezentuje historické i
přírodní pamětihodnosti města Litoměřice a regionu České středohoří,
komunikuje se subjekty působícími v cestovním ruchu včetně aktivního
vyhledávání možných partnerů pro rozvoj a spolupráci v cestovním ruchu.
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
Ředitelkou centra je paní Ing. Bc Ivana Humlová. Vedení Centra Srdíčko sídlí v
ulici Revoluční 1846/30 v Litoměřicích a provozuje denní stacionář, fyzioterapii,
službu péče o děti do tří let a ambulantní dětský stacionář.
Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem a mladým
dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
kombinovaného postižení a mentálního postižení, o které je jinak pečováno v
jejich přirozeném sociálním prostředí. Hlavním cílem stacionáře je podpora jejich
osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a
maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich zdravotní
postižení. Míra podpory, pomoci a zajištění denního programu je přizpůsobena
uživatelům individuálně, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru
postižení, ale zároveň je aktivuje k činnostem podporujících jejich rozvoj a
stabilizaci stávajícím sebeobslužným schopnostem a dovednostem. Svou činností
se snaží podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.
Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu.
Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ jsou zejména ruce
fyzioterapeutky, díky kterým získává pouhým okem nespatřené, a přesto
nepostradatelné informace, které dokreslují celkový obraz pacientova
problému. Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení lékaře odbornou
zdravotní sestrou fyzioterapeutkou. Odborný zástup, garanci a metodické vedení
rehabilitační péče zajišťuje MUDr. Hassan Mezian. Místnost pro samotnou
fyzioterapii je vybavena rehabilitačním lehátkem, elektrickým chodníkem,
rotopedem, gymbally a dalšími rehabilitačními pomůckami. Fyzioterapeutka cvičí
s dětmi metodou Vojty i Bobatha, podle doporučení ortopeda, neurologa či
rehabilitačního lékaře. V rámci fyzioterapie se využívá i vířivá koupel a vnitřní
bazén.

66

Péče o děti do tří let a ambulantní dětský stacionář vykonává činnosti spočívající
v hlídání a pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována v kolektivu dětí a
je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností,
dovedností, kulturních a hygienických návyků. Cílem je spokojené, všestranně se
rozvíjející dítě, které je ve třech letech připraveno pro vstup do MŠ.
Centrum SRDÍČKO se snaží také o zajištění podmínek pro vzdělávání mentálně
postižených dětí. Na základě smlouvy o pronájmu jedné speciální třídy a jedné
třídy sloužící k výuce rehabilitačního programu v rámci individuálního
vzdělávacího plánu se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a
Praktickou školou v Šaldově ulici, která je příspěvkovou organizací Ústeckého
kraje. Spolupráce obou subjektů je přínosná, neboť cílová skupina jsou děti s
mentálním a kombinovaným postižením. Žáci, kteří jsou vzděláváni ve
speciálních třídách, mohou vzhledem ke svému tělesnému postižení využívat
fyzioterapii, kterou zajišťuje Centrum SRDÍČKO. Převážná část těchto dětí po
vyučování plynule přechází do denního stacionáře a a mohou využívat
poskytované sociální služby. Přínosná je také spolupráce se Střední
pedagogickou školou J. H. Pestalozziho v Litoměřicích a Střední školou
hotelnictví, gastronomie a služeb v Litoměřicích, neboť kromě studijní praxe,
kterou absolvují někteří studenti v Centru SRDÍČKO, škola pořádá přímo v
zařízení cyklická představení pro děti i uživatele. Centrum SRDÍČKO má
uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami VZP
ČR, VOZP ČR a ZPMV ČR.
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
Ředitelkou Domu dětí a mládeže (DDM) je paní Mgr. Zuzana Bendová, zařízení
sídlí na adrese Plešivecká 1863/15 v Litoměřicích. Dům dětí a mládeže
Rozmarýn je otevřeným zařízením pro děti, žáky, studenty a dospělé občany se
zaměřením na zájmové vzdělávání. Jeho úkolem je vytvářet vhodné podmínky
pro účelné využití volného času účastníků. Zájmovou a vzdělávací činnost
poskytuje formou pravidelných zájmových aktivit v zájmových útvarech a kurzech
nebo formou příležitostných činností převážně o víkendech. DDM v době všech
školních prázdnin pořádá tábory a vytváří podmínky pro možnost spontánních
aktivit. V oblasti služeb pro školy a školská zařízení organizuje okresní soutěže a
olympiády vyhlašované MŠMT a dopravní výchovu pro žáky 4. tříd ZŠ. V oblasti
prevence sociálně patologických jevů připravuje nabídku přednášek a besed.
Činnost organizuje v hlavní budově s přilehlou zahradou v ulici Plešivecká a v
odloučeném pracovišti dětského dopravního hřiště v Jiráskových sadech v
Litoměřicích. Pravidelné zájmové a vzdělávací aktivity realizuje také v prostorách
Základní školy Boženy Němcové. Pro potřeby sportovních a pohybových aktivit
pronajímá tělocvičny v Litoměřicích. Pro organizaci okresních soutěží a olympiád
vyhlašovaných MŠMT využívá prostory na ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích.
Veškerou činnost zajišťují interní a externí pedagogičtí pracovníci a pracovníci
THP. V DDM pracovalo ve školním roce 2014/2015 67 zájmových útvarů a kurzů
různých oborů. K činnosti se přihlásilo k 30. 8. 2015 na 795 stálých členů.
Příležitostných aktivit se zúčastnilo celkem 15 353 žáků a 7449 rodičů s dětmi.
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Mateřská škola Litoměřice
Ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice je paní Mgr.
Monika Mejtová. Organizace má sídlo v ulici Masarykově 590/30 v Litoměřicích a
provozuje jednotlivé mateřské školky: Alšova - Sluníčko, Baarova - Delfínek,
Eliášova - Paletka, Ladova - Sedmikráska, Ladova - Větrník, Masarykova Kytička, Mládežnická - Lipová, Plešivecká - Pohádka, Revoluční - Beruška,
Stránského - Kamarád, Vančurova - Mašinka.

Městská nemocnice v Litoměřicích
Za město Litoměřice dohlíží na činnost a hospodaření nemocnice šestičlenná
dozorčí rada, která ve sledovaném roce pracovala ve složení MUDr. Miroslav
Jiránek jakožto předseda a Martin Bukvář, Ing. Pavel Grund (jmenován od 1.
ledna 2015), MUDr. Vladislav Procházka, MUDr. Jana Štěrbová a Ing. Iveta
Zalabáková jakožto členové. Statutárním orgánem organizace je tříčlenná
Správní rada. Správní radu tvoří Ing. Radek Lončák MBA (výkonný ředitel
nemocnice), MUDr. Leoš Vysoudil MBA (ředitel pro zdravotní péči) a Ing. Vladimír
Kestřánek MBA (ředitel pro ekonomiku a provoz). Městská nemocnice sídlí v ulici
Žitenické 2048. Předmětem hlavní činnosti městské nemocnice je poskytování
ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické
techniky a léčiv.
Oddělení městské nemocnice:














ARO s primářkou MUDr. Ludmilou Kesslerovou a vrchní sestrou Petruší
Mezerovou.
Dětské oddělení s primářem MUDr. Vladimírem Bártou a vrchní sestrou
Boženou Haufovou.
Gynekologie-porodnice s primářkou MUDr. Petrou Hejtmánkovou a
vrchní sestrou ing. Simonou Filipovou.
Chirurgie s primářem MUDr. Liborem Dostálem a vrchní sestrou Bc.
Miroslavou Ikoniakovou.
Interna s primářem MUDr. Ivanem Brambaški a vrchní sestrou Evou
Panašovou.
Gastroenterologie s primářem MUDr. Pavlem Svobodou a vrchní sestrou
Mgr. Dagmarou Filípkovou.
Klinická biochemie s primářem Ing. Vladislavem Kaňákem a vrchní
sestrou Martinou Opluštilovou.
Klinická mikrobiologie s primářem MUDr. Zdeňkem Zímou a vrchní
sestrou Martinou Opluštilovou.
LDN s primářem MUDr. Jaroslavem Pršalou a vrchní sestrou Mgr.
Markétou Rufferová.
Neurologie s primářkou MUDr. Michaelou Böhmovou a vrchní sestrou
Janou Markovou.
MOJIP s primářkou MUDr.Věrou Bekeovou a vrchní sestrou Petruší
Mezerovou.
Operační sály s vrchní sestrou Martou Ševicovou.
Ortopedie s primářem MUDr. Vladislavem Procházkou a vrchní sestrou
Bc. Monikou Neumannovou.
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ORL s primářem MUDr. Lukášem Fuhrmannem a vrchní sestrou Bc.
Miroslavou Ikoniakovou.
Poliklinika s primářem MUDr. Pavlem Svobodou a vrchní sestrou Mgr.
Dagmarou Filípkovou.
Radiodiagnostika s primářem MUDr. Vladimírem Šildem a vrchní sestrou
Olgou Kutílkovou.
Rehabilitace s primářem MUDr. Zoranem Nerandžičem a vrchními
sestrami Janou Kadlecovou a Evou Smetanovou.
Urologie s primářem MUDr. Janem Milotou a vrchní sestrou Bc.
Miroslavou Ikoniakovou.

V roce 2015 se v městské nemocnici Litoměřice narodilo 672 dětí. V tomto roce
zde zemřelo celkem 598 lidí. Počet hospitalizovaných pacientů byl 22754 za rok,
průměrná délka hospitalizace 6,00 dnů a počet ambulantních vyšetření byl
247 092 za rok. Od plánované výše výsledku hospodaření se odchýlila a dosáhla
celkové výše + 3,7mil. Kč. Celková výše nákladů za rok 2015 byla 653,4 mil. Kč a
celkové výnosy pak dosáhly hodnoty 657,1 mil. Kč. Vynaložená výše investic
dosáhla celkové hodnoty 40,4 mil. Kč. K této výši investic přispělo také
financování z titulů ROP Severozápad, a to ve výši 17,6 mil. Kč určené na
modernizaci centrálních operačních sálů a financováni z Integrovaného
operačního programu MZ ČR ve výši 4,6 mil. Kč na modernizaci Iktového centra.
Průřez rokem 2015 v Městské nemocnici Litoměřice, různé:
Nová ambulantní rehabilitace vznikla v uvolněných prostorách 3. nadzemního
podlaží pavilonu B po uzavřeném psychiatrickém oddělení, kdy na polovinu
chodby byly již v roce 2013 přestěhovány čtyři samostatné ambulance (kožní,
praktický lékař pro dospělé, klinická logopedie a klinická psychologie) a druhou
samostatně uzavíratelnou polovinu chodby nyní tvoří právě ambulantní
rehabilitace. Zde je kromě recepce také tělocvična, kabinky pro elektroléčbu,
vyšetřovna lékaře, samostatné pracovny ambulantních fyzioterapeutů a denní
místnosti pro personál. Náklady na stavební rekonstrukci celého 3. podlaží se
pohybovaly na úrovni 3 miliónů korun. Vybavení nových prostor ambulantní
rehabilitace novým nábytkem si vyžádalo investici ve výši 600 tisíc korun.
Unikátní operace nádoru prsu se uskutečnila koncem března 2015 v Městské
nemocnici v Litoměřicích. Šlo o operaci s použitím detektoru radiačního záření,
tzv. gama sondy, při detekci sentinelové uzliny. Jde o metodu, která je pro
pacienty mnohem šetrnější, než dříve praktikované postupy.

69

Operační sály jsou dokončené a plně slouží. Slavnostním otevřením dne 24.
června 2015 byl ukončen projekt „Modernizace centrálních operačních sálů
Městské nemocnice v Litoměřicích“, na který získala litoměřická nemocnice dotaci
z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP). V rámci tohoto
projektu proběhla jak stavební modernizace prostor centrálních operačních sálů,
tak i dodávka nových přístrojů. Celý projekt probíhal ve dvou etapách. V rámci
první části byly do nemocnice dodány tři systémové operační stoly pro chirurgii,
ortopedii a traumatologii a operační stůl pro operace ORL, čtyři anesteziologické
přístroje vč. monitorů vitálních funkcí, laparoskopický komplet pro chirurgii a HD
videořetězec pro endoskopické operace ORL, tři laparoskopické sety s kontejnery
pro gynekologii a chirurgii, soubor elektrických vrtaček a pil a rentgenový přístroj,
tzv. C-rameno. Celková hodnota přístrojů dodaných v první etapě byla téměř 23
miliónů korun vč. DPH. Ve druhé etapě projektu byl nakoupen zbytek
požadovaných přístrojů v hodnotě 11 miliónů korun s DPH, jako například mycí a
sterilizační technika, překládací zařízení operovaných pacientů a operační
svítidla. Zároveň byla realizována stavební rekonstrukce prostor operačních sálů,
a to tak, že operativa nemusela být přerušena ani omezena. Stavební
rekonstrukce byla zahájena začátkem roku 2015 a spočívala ve výměně
podlahových krytin vč. antistatických podlah na operačních sálech, instalaci
nových elektricky otevíratelných dveří do operačních sálů a umýváren personálu,
výměně klimatizačních jednotek, modernizaci přísálových sterilizací a digitalizaci
pracoviště s možností sdílení dat v rámci nemocnice a s možností videozáznamu
a videopřenosu z operačních sálů na vzdálená pracoviště, např. pro výukové
účely. Stavební práce probíhaly ve dvou cca tříměsíčních fázích, kdy se vždy na
jedné polovině sálů pracovalo, a na druhé polovině probíhala operativa. Po
dokončení první poloviny sálů se stavební práce přesunuly do dosud používané
části a operativa byla přesunuta do již zrekonstruovaných prostor. Uzavření
poloviny sálů si zároveň vyžádalo přesun části operativy do záložních operačních
sálů v pavilonu E, aby nedošlo k žádným omezením a projekt se dotkl pacientů v
co nejmenší možné míře. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé vedení
nemocnice, jednotlivých oddělení, zřizovatele, tedy Města Litoměřice, zástupci
ROP, dodavatelů a řada dalších významných hostů.
V Nemocnici Kostelec se na dva dny proměnila Městská nemocnice v
Litoměřicích. Ve dnech 5. a 6. října zde totiž probíhalo natáčení již šestého
pokračování legendární série o „básnících“. Na chodbách nemocnice tak bylo
možné potkat nejen doktora Štěpána Šafránka, Vendulku utěšitelku, Emila
Nádeníčka a celou řadu dalších postav známých z předchozích sérií, ale i
postavy zcela nové, jako například Veroniku Gajerovou v roli staniční sestry.
Početný štáb filmařů vedl režisér všech pěti předchozích sérií Dušan Klein a na
průběh dohlížel v roli producenta i rodilý Litoměřičan Miroslav Šmídmajer. Ten
přiznal, že si Litoměřice pro filmy velmi oblíbil a že volba naší nemocnice pro
pokračování „básníků“ nebyla zcela náhodná.
Primář Brambaški má svoji lavičku a strom. Jako výraz poděkování za 20 let,
které strávil ve funkci primáře interního oddělení, dostal Ivan Brambaški od svých
spolupracovníků strom a lavičku. Dřevěná lavička a čerstvě vysazený buk
červený mají své místo na trávníku naproti jednomu z východů na jižní straně
pavilonu F. MUDr. Brambaški sice končí ve funkci primáře interny, ale i nadále
zůstane lékařem nemocnice a svého oddělení.
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Nemocnice nabízí studentům medicíny motivační příspěvek. Motivační příspěvek
až do výše 10 tisíc korun měsíčně nabízí od září 2015 Městská nemocnice v
Litoměřicích. Ten je určen studentům 5. a 6. ročníků oboru všeobecného lékařství
na všech lékařských fakultách v ČR, kteří projeví vážný zájem pracovat jako
lékaři po ukončení studia v litoměřické nemocnici. Ta tímto motivačním prvkem
reaguje na vzrůstající celorepublikový problém, kterým je právě nedostatek
lékařů. Příspěvek bude medikům vyplácen na základě uzavření Smlouvy o
poskytnutí motivačního příspěvku a o budoucí pracovní smlouvě. Výplata bude
měsíční a podmínkou samozřejmě bude, že student bude pravidelně dokládat
potvrzení o studiu. „Výše příspěvku bude záležet na ročníku studia a na
skutečnosti, zda student absolvuje na některém oddělení naší nemocnice stáž,“
sdělil další podrobnosti Lukáš Fuhrmann, manažer pro lékařské neoperační obory
litoměřické nemocnice, který má tento program na starosti a upřesnil, že základní
měsíční částka pro studenty pátého ročníku medicíny je 5 a pro studenty šestého
ročníku 7,5 tisíce korun. Smlouvou o poskytování motivačního příspěvku a o
budoucí pracovní smlouvě se student zaváže k uzavření pracovní smlouvy s
nemocnicí na dobu nejméně 3 let.
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Centrální školní jídelna Litoměřice
Ředitelkou Centrální školní jídelny je paní Zdeňka Kovářová a její sídlo je v ulici
Svojsíkova 2027/7. Centrální školní jídelna Litoměřice zabezpečuje stravování
dětí, žáků a studentů základních a středních škol na území města Litoměřice,
doplňkovou činností je především poskytování stravovacích služeb pro třetí osoby
a organizace. V tomto směru se jedná o zabezpečení stravování úřadů, podniků a
firem. Nedílnou součástí doplňkové činnosti je poskytování občerstvení a
pohoštění pro jednotlivé úřady, organizace a sdružení.
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Ředitelem městské knihovny je pan Mgr. Karel František Tománek, instituce sídlí
na Mírovém náměstí 153/26. V knihovně je provozováno naučné oddělení se
studovnou a čítárnou, oddělení beletrie, oddělení registrace/hudební oddělení a
dětské oddělení. Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy je
veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým
uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky
budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k
dalším informačním systémům.
Naučné oddělení navštívilo 22 259 návštěvníků, kteří si vypůjčili 27 617 knih, 32
738 periodik a 534 elektronických zdrojů. 1 122 návštěvníků - registrovaných i
neregistrovaných - využilo služby veřejného internetu. Dne 9. 9. 2015 bylo
slavnostně otevřeno nově zrekonstruované oddělení naučné a zájmové literatury.
Dalším oddělením knihovny KHM je oddělení registrace (hudební oddělení). Za
sledovaný rok nakoupilo hudební oddělení 339 ks hudebních dokumentů,
oddělení navštívilo 12 143 uživatelů, kteří si vypůjčili 21 330 CD, 5 198 knih a
hudebnin. Součástí hudebního oddělení/centrální registrace je nabídka pěti stanic
veřejného INTERNETU. Tuto službu využilo 4 502 návštěvníků, z toho 1 441
neregistrovaných uživatelů. Pro potřeby oddělení beletrie bylo v uplynulém roce
nakoupeno 1 723 knihovních jednotek, které využilo 32 053 návštěvníků. Čtenáři
si celkem vypůjčili 70 182 knih. Pro dětské oddělení bylo v roce 2015 zakoupeno
661 knihovních jednotek, které si půjčilo 1 087 zaregistrovaných čtenářů. Dětské
oddělení navštívilo 15 655 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 34 421 knih a
časopisů. Služby internetu využilo 5 932 dětských čtenářů. V roce 2015 proběhlo
121 knihovnicko-bibliografických lekcí, kterých se zúčastnilo 2 432 dětí ze
základních a mateřských škol z Litoměřic a okolí. Pro starší čtenáře bylo
zorganizováno celkem 24 typů besed na různá témata (knihovnická, literární,
spojená s naším městem a regionem). Pro děti i rodiče bylo během roku 2015
připraveno v odpoledních hodinách 14 volnočasových aktivit, kterých se
zúčastnilo 712 návštěvníků. Knihovna KHM spolupracuje s ostatními
organizacemi města a pořádá řadu seminářů, cestopisných a vzdělávacích
přednášek, autorských a poslechových večerů, besed s autory, workshopů, výletů
a mnoho dalších doplňkových aktivit.
Knihovna KHM zajišťuje poradenskou a konzultační činnost pro městské a
základní knihovny, vzdělávání zaměstnanců základních knihoven (porady,
semináře), vytváří, distribuuje a zajišťuje cirkulaci výměnných souborů pro
základní knihovny provozované obcemi, pomáhá při revizi a aktualizaci
knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi, podporuje
zpracování statistiky o činnosti základních knihoven, zajišťuje nákup, zpracování
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a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obce pro základní knihovny
provozované obcemi a provozuje další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji
knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna KHM
zajišťuje výše uvedené činnosti pro celkem 7 městských knihoven, kterými jsou
Městská knihovna Budyně nad Ohří, Městská knihovna Ervína Špindlera v
Roudnici nad Labem, Městská knihovna Libochovice, Městská knihovna
Lovosice, Městská knihovna Štětí, Městská knihovna Terezín a Městská knihovna
Úštěk a dále pro 73 místních knihoven, kterými jsou místní knihovny Bechlín,
Bohušovice n.O., Brníkov, Brňany, Brozany nad Ohří, Bříza, Ctiněves, Čížkovice,
Dobříň, Dolánky nad Ohří, Dušníky, Horní Beřkovice, Horní Řepčice, Hoštka,
Hrdly, Hrobce, Charvátce, Chodouny, Chotiměř, Keblice, Klapý, Kleneč,
Kostomlaty p.Ř., Krabčice, Křesín, Křešice, Kyškovice, Levín, Liběšice, Libkovice
p.Ř., Libochovany, Libotenice, Litochovice n.L., Lovečkovice, Malé Žernoseky,
Malíč, Martiněves, Milešov, Mnetěš, Mšené lázně, Nížebohy, Nové Kopisty,
Písty, Ploskovice, Podbradec, Podsedice, Polepy, Prackovice n.L., Přestavlky,
Račiněves, Radešín, Rohatce, Sedlec, Siřejovice, Snědovice, Solany, Starý Týn,
Straškov-Vodochody, Sukorady, Sulejovice, Třebenice, Třebívlice, Třebušín,
Vědomice, Velemín, Velké Žernoseky, Vetlá, Vchynice, Vražkov, Vrbice,
Vrbičany, Vrutice, Žalhostice a Žitenice.
Vzdělávání neprofesionálních knihovníků se v tomto roce zúčastnilo 33
knihovníků. Mnohé knihovny mají velmi zastaralý fond, zřizovatelé jej
neaktualizují, takže ve většině knihoven jsou výpůjčky realizovány z knih z
výměnných souborů. Během roku 2014 byly podepsány nové Smlouvy o
poskytování odborných knihovnických služeb. Součástí smluv je i spoluúčast na
financování nákupu do výměnných souborů, na rok 2015 je podepsalo 62 obcí
pro 72 knihoven. Celkem bylo vybráno 212 660 Kč a z roku 2014 převedeno 99
250,58 Kč. Z těchto příspěvků bylo zakoupeno do výměnného souboru 1770
svazků z celkového přírůstku. Knihovna K. H. Máchy zajišťuje nákup pro 3
městské knihovny – Terezín (rozpočet 40 000 Kč), Budyni nad Ohří (30 000 Kč) a
Úštěk (50 000 Kč). V roce 2015 bylo za tyto prostředky nakoupeno 769
knihovních jednotek.
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Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (MKZ)
Ředitelkou MKZ Litoměřice je paní Ing. Věra Kmoníčková. Organizace má sídlo v
ulici Na Valech 2028 a provozuje Dům kultury v ulici Na Valech, Kino Máj v ulici
Sovova a Divadlo K. H. Máchy v ulici Máchovy schody.




Divadlo Karla Hynka Máchy sídlí v historické budově v ulici Máchovy schody
a v jeho vedení pracuje Mgr. Tereza Rozmarová. Divadlo Karla Hynka Máchy
v Litoměřicích zaznamenalo z hlediska návštěvnosti velmi úspěšnou sezonu.
V roce 2015 se konalo celkem 118 představení, která zhlédlo 15 a půl tisíce
lidí. Kromě činohry, dětských představení a koncertů si své diváky v roce 2015
našla i baletní vystoupení. Třemi zcela nejnavštěvovanějšími divadelními kusy
byly ovšem inscenace se známými hereckými tvářemi. Divadlo Bez zábradlí
uspělo s představením Vrátila se jednou v noci s Václavem Vydrou a Libuší
Švormovou v hlavních rolí, Divadlo Ungelt s Chantal Poullain a Reginou
Rázlovou v Kurtyzáně a Divadlo v Řeznické s herečkou Vilmou Cibulkovou v
hlavní roli divadelní hry Leni. Úspěšnými tituly, které divadlo uvede i v sezoně
2016, patřily například dramatizace románu Doktor Živago, opět v podání
Divadla Bez zábradlí, Romeo a Julie pražského Divadelního souboru Kašpar
nebo Dámy z Aniane s herečkami Danielou Kolářovou a Danou Syslovou. V
roce 2015 nechyběly ani tradiční představení pro druhý stupeň základních
škol a střední školy. Přestože návštěvnost divadla stoupá, stoupají i honoráře
divadel a autorské poplatky. S kapacitou hlediště 250 míst a současnou cenou
vstupného není divadlo schopné vysoké náklady pokrýt bez toho, aniž by
nedostávalo finanční pomoc formou provozního příspěvku od města,“ dodala
nakonec ředitelka MKZ LTM Věra Kmoníčková.
Kino Máj, jehož vedoucím je Mgr. Michal Špadrna, sídlí v Sovově ulici. Kino
Máj loni pokořilo rekord v návštěvnosti. Na 966 představení v roce 2015
zavítalo téměř 62 tisíc diváků. Předchozí rekord byl z roku 2010, kdy po
digitalizaci kina na filmy zavítalo zhruba 57 tisíc lidí. V plánu je investice do
nových sedaček, neboť od poslední úpravy sezení uplynulo již patnáct let.
Podle ředitelky Věry Kmoníčkové již nebude stačit sedačky pouze přečalounit,
je potřeba vyměnit i sedáky. Náklady jsou prozatím vyčísleny na přibližně 1,2
milionu korun. V letošním roce proběhla stavební úprava kinokavárně zmizelo vyvýšené pódium. Do budoucna jej má nahradit menší a variabilnější,
oponu přes projekční plátno zase zajistí japonská stěna. Kapacita kavárny se
zvýší, v případě zájmu v ní rovněž bude možné vytvořit oddělený prostor pro
menší uzavřenou společnost. Zmíněné úpravy budou probíhat v prvním
pololetí roku 2016 tak, aby nenarušovaly projekce. Připravuje se také projekt
na instalaci klimatizace do kina. Třemi loni absolutně nejnavštěvovanějšími
snímky byly filmy Padesát odstínů šedi, Mimoni a Star Wars. Poslední díl
Hvězdných válek v litoměřickém kině vidělo v roce 2015 rovných 2015 diváků,
premiéru měl přitom až o půlnoci z 16. na 17. prosince. Programová nabídka
kina zůstane v příštím roce zachována, i nadále bude litoměřické kino dál
uvádět festivalové snímky (Severská filmová zima, Expediční kamera) či
přenosy opery.
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Dům kultury Litoměřice sídlí v ulici Na Valech a má ve svém vedení
ředitelku paní Věru Kmoníčkovou. Vnitřní struktura Domu kultury se skládá z
technického, programového, propagačního a ekonomického oddělení. Krom
hudebních koncertů a tanečních vystoupení se podílí na organizaci pěvecké
soutěže Little Star, výstav, v jejich prostorách se pořádají festivaly a hudební a
divadelní představení pro děti (např. prázdninové Rozpustilé letní čtvrtky
apod.). V prostorách Kulturního domu se konají tradiční taneční kurzy pro
mládež i dospělé a cvičební kurzy, tréningy zde mají různá litoměřická taneční
uskupení. Dům kultury v Litoměřicích navštívilo v roce 2015 52 tisíc lidí,
dalších téměř 36 tisíc lidí se zúčastnilo venkovních akcí. Zcela nejúspěšnější
událostí byl přitom jarní koncert kapely Chinaski. Úspěch zaznamenal i první
ročník festivalu Alchymistické Litoměřice. Dům kultury pořádá velmi úspěšné
exteriérové akce opakující se každoročně. Mezi nejznámější patří Litoměřické
vinobraní, Litoměřické varhanní léto, Pivní slavnosti, Rozsvícení vánočního
stromu, Litoměřické svátky hudby, masopust nebo Folkové atrium.
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Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž ředitelem je pan Jaromír Tvrzník a
sídlí v Zahradnické ulici 215/28. Organizace provozuje a spravuje sportovní
zařízení a poskytuje služby v nich. Sportovní zařízení v její správě jsou Kalich
Aréna, plavecký bazén, letní koupaliště a fotbalový stadion. V rámci letního
koupaliště je možno krom samotných bazénů a areálu navštívit saunu a také je
zde poskytováno ubytování. Vedoucím letního koupaliště a celého areálu je pan
Ladislav Beneš. Provozně propojené je s krytým plaveckým bazénem, který krom
poskytování služeb v oblasti koupání veřejnosti je sídlem oddílů plavání a
potápění. Ve sledovaném roce probíhaly kurzy plavání dětí všech věkových
kategorií včetně kojenců. Litoměřické školy zde pořádají kurzy plavání pro své
žáky, speciálně jsou vyhrazeny hodiny pro plavání důchodců, budoucích
maminek a kondičního cvičení. V rámci krytého bazénu bylo stejně jako v
minulých letech možné využít saunu, vířivou vanu či posilovnu. Víceúčelová
sportovní hala – Kalich Arena – je možné provozovat širokou škálu sportovních,
rehabilitačních a společenských aktivit. V Kalich Areně tedy je možné hrát lední a
inline hokej, používat víceúčelovou tělocvičnu pro sálový fotbal, tenis, volejbal,
nohejbal apod., tělocvičnu pro judisty, menší tělocvičnu, posilovnu, rehabilitační
linku (sauna, pára, vířivka, masáže), ubytovat se, navštívit restauraci pro
ubytované sportovce, klubovnu s audiovizuální technikou, šatny pro sportovce a
VIP salónky. Fotbalový stadion se nachází v blízkosti sídliště Kocanda v ulici U
Stadionu. Má dvě travnatá hřiště, šatny sportovců a tribunu s kapacitou 1 300
míst k sezení a 1 000 k stání. Správcem stadionu je pan Stanislav Pečenka.
Stadion je působištěm fotbalového klubu FK Litoměřice, v rámci kterého působí
čtrnáct věkových kategorií a mužstev.
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Technické služby města Litoměřice
Vedoucím příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, které sídlí
v ulici Na Kocandě 661/22 je pan ing. Ivo Elman. Hlavním účelem zřízení
příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb. Činnost
organizace navazující na hlavní účel zřízení příspěvkové organizace je
zabezpečení čistoty města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá
další činnost pro zřizovatele. Ve volné kapacitě nabízí své služby i ostatním
zájemcům. Činnost Technických služeb je rozdělena do šesti hlavních činností,
kterými jsou elektro úsek, městská zeleň, čistota města, městský hřbitov,
parkování, autobusové nádraží a veřejná WC. Na elektroúseku zabezpečují
Technické služby zejména činnosti spočívající v běžných opravách a údržbě sítě
veřejného osvětlení; v instalaci a montáži nového veřejného osvětlení včetně
položení kabelů a zajištění revize; práci vysokozdvižné plošiny MP 13 a revizi a
kontrole ručního nářadí dle platných zákonů. O městskou zeleň se Technické
služby starají formou hrabání a čištění ploch zeleně, sečení travnatých ploch s
dosekáváním, vyhrabávání listí, stříhání a tvarování živých plotů, výsadbu a péči
o květinové záhony; provádění parkových a zahradních úprav dle projektové
dokumentace; čištění neudržovaných ploch; drcení větví; závlaha záhonů; stromů
a keřů, dendrologická činnost (prořez a průklest keřů, keřových skupin i stromů)
prováděná školenými odborníky; kácení stromů, kácení za pomoci vysokozdvižné
plošiny; výsadba stromů a keřů; odvoz a likvidace biologické hmoty; realizace
zahrad a zeleně dle projektů; kompletní péče o zahrady či výdej a následný odvoz
velkoobjemových vaků občanům města na biologicky rozpadnutelný odpad.
Sběrné dvory pro Litoměřice jsou v Litoměřicích v Nerudově ulici u pokratických
závor a v Třebouticích. Čistota a údržba města je doplněna ještě službami
dopravními.
Správa městského hřbitova zabezpečuje pro občany města činnosti, jako je
zřizování, evidence a pronájem hrobových míst a schránek v kolumbáriu, péče o
zeleň a hroby významných osobností, péče o poválečné pomníky a památky,
provoz a péče o vsypovou loučku, kopání hrobů, otvírání a zavírání hrobek,
zakládání uren, čištění hrobů a hrobek, provádění vsypů. V činnosti spojené s
parkováním ve městě zabezpečují Technické služby provoz jednotlivých typů
parkovacích ploch v součinnosti s např. městskou policií a jinými orgány městské
samosprávy. Technické služby města Litoměřice byly v roce 2015 partnerem
projektu "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa",
financovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad. Technické služby zabezpečují provoz dvou veřejných záchodků ve
městě a jsou jimi WC na autobusovém nádraží a na Mírovém náměstí. Technické
služby města Litoměřic získaly v letošním roce do zápůjčky elektromobil. Tento
vůz v hodnotě 600 tisíc korun bude využíván především ke svozu trávy, listí a
větví.
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Základní umělecká škola Litoměřice
ZUŠ Litoměřice sídlí v ulici Masarykova 621/46. Ředitelkou školy je paní mgr.
Dominika Valešková. V ZUŠ můžou žáci a studenti studovat ve čtyřech
uměleckých oborech - hudebním, literárně dramatickém, výtvarném a od školního
roku 2014/2015 nově otevřeném tanečním oboru. Pobočky ZUŠ Litoměřice
fungují v Bohušovicích nad Ohří, Terezíně, Liběšicích, Úštěku a Žalhosticích a to
ve valné většině jde o možnost studia hry na některý hudební nástroj.
Ve dnech 25. 2. – 27. 2. 2015 se uskutečnilo okresní kolo Národní soutěže žáků
ZUŠ vyhlášené MŠMT v sólovém a komorním zpěvu, ve hře na bicí nástroje a ve
hře na dechové nástroje. Po celé tři dny se ZUŠ Litoměřice stala místem
přátelského setkání a soutěžního klání nejšikovnějších žáků a jejich pedagogů ze
základních uměleckých škol z Lovosic, Roudnice nad Labem, Libochovic, Štětí a
Litoměřic. Třídenního soutěžního klání se zúčastnilo sto soutěžících. 25. 2. 2015
soutěžili žáci v sólovém a komorním zpěvu. Na prvních místech se v sólovém
zpěvu umístili a do krajského kola postoupili žáci: Linda Jelenová (O.kategorie),
Kateřina Chalupová (1.kategorie), Adéla Pachirová (2.kategorie), Marie
Kirschnerová (3.kategorie), V komorním zpěvu si postup do krajského kola
vyzpívaly Kateřina Chalupová a Adéla Pachirová (1.kategorie), Denisa Středová a
Marie Kirschnerová (2.kategorie). Další umístění v sólovém zpěvu získali žáci: 1.
místo - Nela Barášková (0. kategorie), 2.místo - Lea Krákorová, Lucie Rosolová,
Denisa Středová, Julie Švihlíková, Johana Petrovičová. Dne 26. 2. 2015 se
konala soutěž ve hře na bicí nástroje. Úžasně zahrál a první místo s postupem do
krajského kola získal Sebastian Vincent Galia (1. kategorie). Ve čtvrtek a pátek
27. 2. 2015 se soutěžilo ve hře na dechové nástroje. Ve hře na žesťové nástroje
získala vítězství s postupem do krajského kola Ludmila Smolková ve hře na lesní
roh (VII.kategorie). Nejvíce soutěžících se setkalo v kategorii dřevěných
dechových nástrojů. Ve hře na zobcovou flétnu zvítězila a do krajského kola
postoupila Marie Koťová (III.kategorie), Kateřina Sikorová (IV.kategorie) a
Barbora Ceé (VI.kategorie), Ve hře na klarinet získal první místo s postupem
Roman Hájek (IV.kategorie). Další umístění ve hře na žesťové dechové nástroje
získali žáci: 1. místo – Jakub Nademlejnský (trubka - VII.kategorie), 2.místo –Vít
Nademlejnský (trubka - III.kategorie), ve hře na dřevěné dechové nástroje :
1.místo – Martina Loužecká (příčná flétna VIII.kategorie), Hana Krejčová
(zobcová flétna, II.kategorie), 2.místo – Pavel Žáček (zobcová flétna,
IV.kategorie), Tereza Tlustá (příčná flétna, II.kategorie), Bohdana Cabalková
(příčná flétna, III.kategorie) a Jan Čada (klarinet, IV.kategorie). Krajská kola
dopadla následovně:
17. 3. 2015 v Sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem:
Linda Jelenová (0.kategorie) 1.místo
Kateřina Chalupová (1.kategorie) 2.místo
Adéla Pachirová (2.kategorie) 2.místo
Marie Kirschnerová (3.kategorie) 2.místo
Kateřina Chalupová a Adéla Pachirová 1.místo
Marie Kirschnerová a Denisa Středová 1.místo
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26. 3. 2015- hra na bicí nástroje v v ZUŠ Chomutov:
Sebastian Vincent Galia (0.kategorie) –1.místo
27. 3. 2015 - hra na dechové nástroje v ZUŠ Teplice:
Ludmila Smolková – lesní roh – 1.místo
Roman Hájek –klarinet –1.místo
Barbora Cée –zobcová flétna – 2.místo
Kateřina Sikorová –zobcová flétna - čestné uznání
Marie Koťová–zobcová flétna - čestné uznání
23. 3. 2015 - hra v smyčcovém souboru v ZUŠ Most :
Smyčcový orchestr ZUŠ Litoměřice (uměl.ved.M.Roček) - 3.místo

Školní rok 2014 - 2015 byl pro ZUŠ ve znamení velkých projektů, jako byla např.
Litoměřická letní filharmonie, Zahrada orchestrů, Výstava výtvarných děl na
Hradě či velkých koncertů v divadle. Z dalších akcí je třeba zmínit například to,
že pravidelně každý měsíc jsou žáci ZUŠ vítáni v Domově Na pahorku, a jejichž
vystoupení jsou u obyvatel Domova velmi oblíbená. Také v Domově U trati
vystoupili žáci hudebního a literárně dramatického oboru. Několik výchovných
koncertů a divadelních představení se uskutečnilo pro mateřské a základní školy
a též koncert pro gymnázium. Dva koncerty se konaly v Terezíně. Bez žáků ZUŠ
se neobešly ani vernisáže pořádané jinými institucemi (CCR, Hrad aj.) a
dobročinné akce (např. pro Hospic sv. Štěpána), muzikanti se uplatnili na akcích
v Parku V. Havla, Jiráskových sadech, v Kavárně s párou, při nejrůznějších
vzpomínkových a pietních akcích. Na všechny takové příležitosti jsou připravena
menší hudební tělesa komorního charakteru nebo šikovní sólisté. Velké uplatnění
se naskytlo muzikantům a recitátorům také o Noci kostelů, kdy účinkovali na
několika místech v Litoměřicích a okolí. Klavírní oddělení ještě při tom všem stihlo
uspořádat klavírní soutěž "Dejte si Bacha", která připomněla 330. výročí narození
tohoto hudebního génia a zapojila do interpretace Bachových skladeb 50 malých
klavíristů. Velkou kapitolou života naší školy jsou soutěže, do kterých se žáci ZUŠ
Litoměřice zapojili.
Mezi příspěvkové organizace města patří také jednotlivé základní školy:
Masarykova ZŠ v ulici Svojsíkova, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Ladova, ZŠ U Stadionu, ZŠ
Boženy Němcové a ZŠ Na Valech.
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Městská policie
Městskou policii v Litoměřicích zřizuje a financuje město Litoměřice. Městská
Policie Litoměřice (MP) byla založena v roce 1991 a zřízena Vyhláškou města
Litoměřice č.1/2003. Jejím sídlem je budova v ulici Zahradnická poblíž Kalich
arény, jejím velitelem je pan Ivan Králík. V současné době slouží 33 strážníků na
čtyři směny po celých 24 hodin denně. MP Litoměřice disponuje v současné době
třemi služebními vozidly. Pro převoz nalezených a odchycených psů jsou vozidla
MP vybavena tažným zařízením. Strážníci mají na služebně k dispozici odchytové
pomůcky na odchyt toulavých zvířat a přívěsný vozík se dvěma kotci pro umístění
a transport odchycených zvířat. Operační středisko MP je vybaveno výpočetní
technikou, na které se zpracovává agenda MP s denními úkoly a činností, dále
pultem centrální ochrany (PCO), kde jsou střeženy objekty města. Řídícím
pracovištěm kamerového systému (MKS). Další výbavou je spojovací a
telekomunikační technika včetně tísňové linky 156. Radiové spojení zajišťují
digitální radiostanice MOTOROLA s vlastní uzavřenou frekvencí. Telefonní i
radiový provoz je monitorován a zaznamenáván, včetně identifikace volajícího na
linku 156. K vybavení operačního střediska patří i další technické prostředky jako
jsou videokamery, digitální fotoaparáty k zadokumentování událostí a přestupků,
halogenové svítilny a další technika. Prostory služebny jsou pod neustálou
kontrolou kamerové techniky. Území města je rozděleno na tři okrsky. Okrsek A
zahrnuje městské části Kocanda, předměstí a Jiráskovy sady, střed města a
Zásadu; okrsek B se skládá z částí města Družba, Pokratice a okolí nemocnice a
Mostné hory. Třetím okrskem C jsou Želetice a Mlékojedy. Strážníci městské
policie se pravidelně účastní preventivních akcí zaměřených např. na bezpečnost
dopravy ve městě, tyto akce jsou pořádány především pro litoměřické základní
školy.
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7. Kulturně-vzdělávací organizace a jejich činnost
Severočeská galerie výtvarného umění
Severočeská galerie výtvarného umění (SGVU) je rozpočtovou organizací
Ústeckého kraje. Galerie má hlavní sídlo v komplexu čtyř budov kolem malého
atria v ulici Michalské, kde se nalézá stálá expozice výtvarného umění 14. - 20.
století a expozice naivního umění a art brut. Dále provozuje Galerii a muzeum
litoměřické diecéze v budově čp. 24 na Mírovém náměstí, k sezónním
sochařským výstavám dochází v prostoru parkánů za budovou v Michalské ulici.
Krátkodobé výstavy jsou prezentovány v bývalém jezuitském kostele Zvěstování
Panně Marii. Ředitelem této významné litoměřické kulturní instituce je PhDr. Jan
Štíbr. SGVU v Litoměřicích eviduje ve svých sbírkách celkem 6 792 uměleckých
předmětů. V roce 2015 bylo zapůjčeno celkem 40 uměleckých sbírkových
předmětů. SGVU v Litoměřicích se svými zápůjčkami podílela na výstavních
projektech zásadního významu pořádaných uměleckými institucemi v rámci celé
České republiky. Za všechny lze uvést například velmi úspěšnou výstavu Bez
hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí pořádanou Národní galerií v
prostorách Valdštejnské jízdárny v Praze, výstavu Má vlast pořádanou S.V.U.
Mánes v Jízdárně Pražského hradu v Praze, výstavu Zbyněk Sekal pořádanou
Muzeem umění Olomouc. Velký návštěvnický úspěch i mediální ohlas měla i
výstava Skvosty českého krajinářství připravená Muzeem a galerií v Prostějově.
Pro vlastní výstavy bylo v roce 2015 vypůjčeno celkem 713 uměleckých předmětů
z jiných sbírkotvorných institucí a od soukromých sběratelů.
V roce 2015 bylo uskutečněno celkem sedm kmenových výstav:









V termínu 1. 1. 2014 - 14. 1. 2015 se konala výstava Brány pozemské
i nebeské
Ve dnech 30. 1. - 26. 4. 2015 proběhla výstava Ad Gloriam Dei k 130.
výročí založení a 20. výročí znovuobnovení diecézního muzea v
Litoměřicích
Výstava Mirek Kaufmann – Tíha lehkosti probíhala ve dnech 8.5. - 14. 6.
2015
Výstava Triumf manýrismu a baroka ze sbírky Patrika Šimona Alfred
Kubin a Sascha Schneider, démoni ze země nevědomí konaná v termínu
26. 6. - 20. 9. 2015 měla největší návštěvnost tohoto roku
Výstava Art brut a naivní umění, Spontánní umění ze sbírky Poetické
galerie se konala ve dnech 2.10. - 22. 11. 2015
Výstava Josef Lada měla přesah až do následujícího roku a započala 4.
12. 2015
V prostorách parkánu se ve dnech 10. 7. až 19. 10. konala výstava
Stanislav Hanzík - sochy
V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v termínu 17. 6. –
30. 8. 2015 proběhla výstava František Hodonský - Retrospektiva
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Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravila v roce 2015
katalogy k šesti výstavám. U dvou ostatních výstav se jednalo o katalogy
převzaté z jiných institucí.
Severočeská galerie výtvarného umění připravuje každý rok vzdělávací programy
pro jednotlivé cílové skupiny. V roce 2015 se jednalo o následující
programy: Zážitková mapa – program, který byl připraven k výstavě Brány
pozemské a nebeské. V jeho průběhu se mluvilo o tradicích, které z nich ještě
stále jsou a které nové naopak v rodinách přežívají. Následně si každý vybral
nějaké vánoční téma, které nakreslil. Potom jsme ho skládali do zážitkové mapy,
tak jak jednotlivé předvánoční dny jdou za sebou. Dalším programem k výstavě
Ad Gloriam Dei se jmenoval Rozhovor s obrazy. Tento program byl zaměřen na
seznámení se se zajímavými výtvarnými díly ve výstavě. Ve výtvarné činnosti
byla významnou inspirací zejména postava svatého Jiří a madony. Program
Mlžení k výstavě Mirka Kaufmana Tíha lehkosti nabízel možnosti porovnávání
různých lidí. Co máme společného, a čím se naopak lišíme. Sami jsme se snažili
nahlédnout na své kamarády jako pečliví pozorovatelé. Formou hry jsme si
povídali o tom, jak je důležité, že je každý člověk originál. Inspirací pro naše
portréty byly obrazy Mirka Kaufmana, které jsme se pokoušeli barevnými křídami
rozostřit. Hlava jako ovocná zahrada – program k výstavě Triumf manýrismu a
baroka ze sbírky Patrika Šimona - se zabýval manýrismem a vynikajícím malířem
období Rudolfa II., Giuseppem Arcimboldem. Můžeme mít hlavu jako ovocnou
nebo květinovou zahradu. Podobnou hlavu se návštěvníci programu pomocí
koláže různých druhů vystříhaného ovoce a zeleniny pokusili vytvořit. Program
Jak vycvičit draka – k výstavě Art brut a naivní umění. Spontánní umění ze sbírky
Poetické galerie provázel malý plyšový drak, který seznámil návštěvníky s obrazy
a plastikami a provedl nás celou výstavou. Inspirací pro výtvarnou činnost byli
obrazy Lídy Penkové. Z pohádky do pohádky – program k výstavě Josefa Lady v první části ukázal, jak lidé dříve na vesnici žili, jak se oblékali a jak slavili různé
svátky. Druhá část seznámila s ilustracemi nejznámějších knížek, které Josef
Lada ilustroval, Připomněli jsme si klasické české pohádky i pohádkové bytosti,
které v nich vystupují a tyto postavy děti kreslily. Předškolní děti patří tradičně
mezi pravidelné a vděčné návštěvníky vzdělávacích programů. Ve sledovaném
roce se podařilo galerii oslovit střední školy s nabídkou programů. V současné
době je pro základní školy k dispozici stálá nabídka 11 programů ke stálé
expozici. SGVU dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s katedrou výtvarné
výchovy. Poskytovány jsou i konzultace k bakalářským a diplomovým pracím z
oboru edukace z různých dalších typů vysokých škol, které se tomuto oboru
věnují. Tradiční je také spolupráce se studenty 1. ročníku studia historie
Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V
loňském roce byl umožněn vstup zdarma všem žákům výtvarného oboru Základní
umělecké školy v Litoměřicích při skupinových návštěvách a dále pak vstup
zdarma pedagogům tohoto oboru i mimo tyto skupinové návštěvy tak, aby se
mohli na návštěvu výstavy s žáky připravit.
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I nadále poskytuje SGVU zdarma programy pro osoby se zdravotním a
mentálním postižením a dlouhodobě spolupracuje se Základní školou speciální,
Základní školou praktickou a Praktickou školou v Litoměřicích. Tyto programy
navštěvují děti z přípravné třídy, z prvního stupně i ti nejstarší. Spolupráce
funguje také s Chráněným bydlením DSP Skalice a klienty Centra denních
služeb Diakonie ČCE v Litoměřicích.
Pro seniory byla připravena komentovaná prohlídka výstavy Ad Gloriam
Dei. Opakovaly se také návštěvy klientů Domova seniorů na Dómském pahorku,
a také Domova seniorů u sv. Zdislavy. Nově se galerie v roce 2015 připojila k
celostátní kampani Místa přátelská seniorům.

V roce 2015 byly realizovány tyto přednášky:






Ve stínu Abusírských pyramid – nové objevy české egyptologie (prof. Mgr.
Miroslav Bárta, Dr.)
Diecézní muzeum v Litoměřicích a osobnost jeho zakladatele Vinzenze
Luksche (Mgr. Martin Barus)
Karel Škréta a jeho práce pro litoměřické biskupství (prof. PhDr. Vít Vlnas,
Ph.D.) 4. Dlouhé 16. století – vizuální kultura v severozápadních Čechách
(Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.)
Spontánní umění (PhDr. Antonín Jiráček, CSc.)
Litoměřice – 200 let bez Josefa Jungmanna (PhDr. Jaromír Slomek)

Pro zájemce o výtvarné umění z řad členů Klubu přátel galerie, ale nejen pro ně,
byl v roce 2015 uskutečněn zájezd za uměním do Plas, Manětína a Mariánské
Týnice. Nově se jeho odborného vedení ujal Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. Zúčastnilo
se 49 zájemců.
Celková návštěvnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v roce
2015 byla 10 341 návštěvníků. Galerie připravila v roce 2015 také celou řadu
doprovodných programů, jako byly například vernisáže, výtvarné dílny či Muzejní
noc; v rámci galerie také funguje knihovna, která poskytuje své služby zejména
odborným pracovníkům galerie, ale i studentům a veřejnosti. Činnost galerie v
mnoha ohledech navazuje na strategické dokumenty Města Litoměřice, zejména
pak na Komunitní plán Zdravého města. Celou řadou aktivit tak plníme jednotlivé
úkoly v různých oblastech jako je sociální oblast, školství, kultura a další. V
loňském roce jsme se podíleli na pracovních workshopech a přípravě
strategického dokumentu pro oblast kultury Města Litoměřice.
DOTACE V ROCE 2015 poskytlo Město Litoměřice na Muzejní noc, Den dýní a
na výstavu Ad Gloriam Dei. Dále Biskupství Litoměřické a Univerzita Karlova na
výstavu Ad Gloriam Dei.
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Oblastní muzeum v Litoměřicích
Oblastní muzeum v Litoměřicích sídlí v historické budově bývalé radnice na
Mírovém náměstí. Ředitelem této instituce je pan Mgr. Tomáš Wiesner. Rok 2015
byl významný zejména z důvodu dokončené mimořádné inventarizace sbírek
muzea. Mimořádná inventarizace byla zahájena dne 24. 9. 2012 a ukončena dne
31. 12. 2015. Již v průběhu mimořádné inventarizace byly zjištěny v podsbírce
společenské vědy chybějící sbírkové předměty, které byly velmi pravděpodobně
odcizeny. Jedná se zejména o rukopisy, porcelán, sklo, cín, kamenina, zbraně,
plastiky, obrazy, hodiny, hudebniny, textil aj. Byla podána dvě trestní oznámení
ve věci podezření z trestného činu krádeže na neznámého pachatele a byl
informován zřizovatel (Ústecký kraj) a MK ČR. Inventarizační rozdíly (seznamy
chybějících předmětů) zjištěné závěrečnými protokoly byly v rámci probíhajícího
trestního řízení předány Polici ČR.
Sbírka muzejní povahy Oblastního muzea v Litoměřicích je tvořena pěti
podsbírkami. Jedná se o archeologickou, etnografickou, přírodovědní a
společenskovědní podsbírkou a podsbírkou Fotografie, filmy, videozáznamy a
jiná média. Počet evidenčních čísel zapsaných k 31. 12. 2015 v Centrální
evidenci sbírek činí 51 153.
Oblastní muzeum v Litoměřicích využívalo v roce 2015 ke své činnosti
depozitární budovu, budovu Expozice na Mírovém náměstí č. p. 171, budovu
konzervátorských dílen na Dlouhé ulici č. p. 172 a správní budovu na Dlouhé ulici
č. p. 173.
V roce 2015 připravilo Oblastní muzeum celkem šest kmenových výstav:
Ve dnech 6. 11. 2014 – 25. 1. 2015 proběhla výstava Hračky ze staré půdy.
Výstava představila ucelený soubor hraček 19. a 20. století. Sbírku představujíc
lidové i průmyslově vyráběné artefakty z Čech a Moravy i dalších koutů světa
zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Návštěvníci mohli zavzpomínat
na hračky svého dětství, popřípadě svých prarodičů, potěšit se některými
sběratelsky cennými kousky, které si kdysi mohly dovolit jen děti z „lepší
společnosti“, nebo obdivovat miniaturní dětské pokojíčky dovedené do
nejmenších detailů.
Ve dnech 3. 2. – 29. 3. 2015 proběhla výstava Pošta za Velké války - Píšu Vám
z fronty...
Výstava návštěvníky zavedla do doby před sto lety, kdy Evropou zmítala 1.
světová válka. Pro vojáky bojující na frontách a jejich rodiny byla jediným
zprostředkovatelem
spojení
pošta
rakouského
mocnářství.
Výstava
prostřednictvím bohatého obrazového i písemného materiálu představila její
jedinečnou úlohu. K vidění byly také dobové artefakty dokreslující podobu a
fungování poštovního provozu. Výstavu zapůjčilo poštovní muzeum.
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Ve dnech 7. 4. – 24. 5. 2015 byla představena výstava Zničené kostely
severních Čech 1945–1989
Výstava představila severočeské sakrální památky zničené v letech 1945–1989,
existující dnes již jen na dobových fotografiích. Ze všech kostelů v bývalém
Československu zničených mezi lety 1945–1989 se téměř polovina nacházela v
severních Čechách. Výstavu zapůjčilo občanské sdružení Společnost pro obnovu
památek Úštěcka
Ve dnech 4. 6. – 30. 8. 2015 proběhla výstava Litoměřice – Ve znamení kalicha
Výstava reagovala na výročí slavené v tomto roce 2015, kdy jsme si připomněli
600 let od upálení M. Jana Husa. Protože město Litoměřice přestoupilo ke kalichu
a po dobu 200 let bylo významným utrakvistickým městem, měla výstava co
nabídnout. Zastoupeno zde bylo hned několik důležitých témat: proměna liturgie a
důraz na eucharistii (liturgické náčiní), proměna ikonografie (zobrazování M. Jana
Husa), vznik nového typu oltářního nástavce (tzv. husitská archa – archa se sv.
Vítem a Václavem), české iluminované graduály (graduál z Třebenic), husitské
vojenství, historie samotného města (příběh o utopení litoměřických husitských
měšťanů v Labi a jiné archivní prameny). Na závěr výstavy bylo možné obdivovat
jedinečnou Litoměřicko-Třeboňskou bibli, jejímž objednavatelem byl přítel M.
Jana Husa Petr Zmrzlík ze Svojšína. Výstavu doplňovalo množství nejrůznějších
aktivit pro děti i jejich doprovod. Veřejnosti byly nabídnuty komentované prohlídky
i odborné přednášky. Spolupořadatelem výstavy byl SOA Litoměřice. Na výstavě
se svými předměty významně podílely: Biskupství litoměřické, Královská kanonie
premonstrátů na Strahově, Město Třebenice, Muzeum východních Čech v Hradci
Králové, Oblastní muzeum v Lounech, Muzeum města Ústí n. L., Husitské
muzeum v Táboře
Ve dnech 10. 9. – 22. 11. 2015 se konala výstava Od nohaviček k bikinám
Návštěvníci na výstavě obdivovali dámské i pánské plavky od secesních z roku
1905 až po ty z 80. let 20. století. Plavky pocházely ze sbírek libereckého a
ústeckého muzea, ale byly zapůjčeny i od veřejnosti. Pozornost byla věnována i
historii koupání na Litoměřicku, návštěvníci viděli, jak vypadaly plovárny na
řekách před sto lety v Litoměřicích, Terezíně či Libochovanech. Objevily se tu ale
i bazény, které začaly vznikat po druhé světové válce třeba v Lovosicích, Úštěku
či Roudnici nad Labem. Prohlédli si i fotografie koupališť, která v posledních
letech zanikla a dnes se tam už vykoupat nemůžou (Mšené lázně, Straškov,
Roudnice nad Labem). V neposlední řadě mohli ale i získat tipy, kam se jít na
Litoměřicku vykoupat dnes.
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Poslední výstavou v roce 2015 ve dnech 1. 12. 2015 – 3. 1. 2016 byla Výstava
betlémů
Výstava představila přibližně osmdesát betlémů ztvárněných zruční výrobci ve
dřevě, krajce, kukuřičném šustí, sklu nebo třeba v keramice. Nechyběly ani
ukázky oblíbených papírových betlémů, které si lidé již po desetiletí kupují na
předtištěných arších. Sbírku zapůjčila nezisková organizace Šance Lovosice.
Oblastní muzeum připravuje pro veřejnost také řadu doprovodných programů,
přednášek, komentovaných prohlídek a jiných aktivit zejména pro děti. V roce
2015 se konalo celkem šest přednášek/komentovaných prohlídek. Tematicky byly
tyto akce vždy v nějakém vztahu k probíhajícím výstavám. Přednášky se konaly
následující:
– 26. 2. 2015 - Obraz českého vojáka ve Velké válce. Mezi Švejkem a
legionářem, přednáška historika PhDr. Jiřího Raka
 6. 2015- Jan Hus ve výtvarném umění své doby, přednáška Prof. PhDr.
Mileny Bartlové, CSc. (Fakulta humanitních studií UK + UMPRUM v Praze)
 16. 6. 2015 - Komentovaná prohlídka výstavy Litoměřice – Ve znamení
kalicha s kurátorkou výstavy.
 23. 6. 2015 - Husitský chorál v 16. století – přednáška Mgr. ThLic. Jiřího Žůrka
ThD. (Filosofický ústav AV ČR v Praze).
 30. 7. 2015 - Hrady husitského století. Od pyšných sídel mocných k peleším
lotrovským, přednáška Mgr. Milana Sýkory (UAPP SZČ Most).
 20. 8. 2015 - Litoměřické hudební rukopisy ze 16. století, přednáška Mgr.
Martiny Šárovcové PhD. (Ústav dějin umění AV ČR Praha).
Velmi úspěšnou akcí konanou ve dnech 5. – 6. června 2015 byl festival Muzejní
noc.
Muzeum připravilo program na páteční podvečer. Akce probíhaly také v Knihovně
K. H. Máchy, CCR Litoměřice – Kalich a Kinoklubu Ostrov. Ústředním tématem
bylo husitství. V muzeu samotném probíhal program zahrnující :







Zábavně-naučná hra pro děti Hrr za husity
Vyřezávání do kůže (stará technika zdobení knižních vazeb) – výtvarná dílna
pro dospělé připravená ve spolupráci se Státním oblastním archivem v
Litoměřicích
Odlévání pečetí s motivem upálení mistra Jana Husa – tvořivá dílna pro děti i
dospělé
„Za co bych dal ruku do ohně“ – výtvarná dílna pro všechny
„Jan a Jana“ – divadelní představení o Janu Husovi a Johance z Arku v
podání nezávislé umělecké skupiny OLDSTARS z.s.
Kdož zná píseň Ktož jsú Boží bojovníci? – pěvecký miniworkshop – společný
nácvik a zpěv kultovní husitské písně pod vedením ThLic. J. Havrlanta, Th.D.,
historika Oblastního muzea v Lounech
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Záchranné archeologické průzkumy roku 2015:
Od dubna až do prosince 2015 probíhal záchranný výzkum, resp. dozor, a to při
rekonstrukci litoměřického Tyršova mostu. Investorem byla firma Stavby silnic a
dálnic, a.s. Především na želetické straně se podařilo zachytit relikty barokní (2.
polovina 17. století) i novověké (1830–1834) nájezdové mostní rampy (relikty
zdiva). Je zajímavé, že výzkumem byl zjištěn nesoulad mezi plány a stavbou
současného mostu (1901–1910) – plány ukazují složitou dubovou pilotáž pod
pilíři rampy, které se však strojními sondami nepodařilo nalézt. Pilíře byly přímo
založeny do terénu, proto se nedivme, že docházelo k jeho destrukci. Tudíž i na
počátku 20. století byly obcházeny stavební normy; člověk se vůbec nezměnil.
Největší a nejdůležitější záchranný archeologický výzkum se odehrál v
Litoměřicích při rekonstrukci vodovodu a plynovodu na Mírovém náměstí.
Investorem akce byly firmy Severočeská vodárenská společnost, a.s. a RWE,
a.s.; záchranné práce probíhaly v souběhu s výše uvedenou stavbou v červnu až
srpnu 2015 ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče
severozápadních Čech v Mostě (Mgr. M. Sýkora). V průběhu složitého a časově
náročného výzkumu bylo odkryto na 45 archeologických objektů, včetně
souvrství. Nejstarším objektem byla odpadní jáma z mladší doby kamenné –
kultury s vypíchanou keramikou. Nutno říci, že tu šlo o jediný pravěký objekt,
neboť všechny ostatní náležely ranému a vrcholnému středověku i ranému
novověku. V případě pravěkého objektu tu šlo o první stratifikovaný nález v tomto
prostoru (dosud jsme znali jen ojedinělé nálezy fragmentů keramiky z mladší
doby bronzové, získané před r. 1945 bez bližší specifikace). V případě nálezů z
raného středověku se jedná o 3 jámy z 10. století a především 33 kostrových
hrobů z 11. a 12. století. I když většina z nich byla bez hrobových přídavků, tak
jistým překvapením tu byl hrob s pohřbem dospělého muže, kterému u levé
strany těla (od pasu k nohám) ležely ostatky dítěte. Jistě jsme tu narazili na
rodinnou tragédii; ale i takový je život. Muž v ruce svíral minci – stříbrný denár
knížete Vratislava II. (krále Vratislava I.) z doby před r. 1085, obolus pro
převozníka do podsvětí. Nedaleko tohoto hrobu byla do země uložena žena se
dvěma stříbrnými esovitými záušnicemi. Objev pohřebiště na Mírovém náměstí
sice není žádnou novinkou, neboť o něm víme již z objevů kostrových hrobů před
r. 1945 a z r. 2002. Dohromady (včetně nového výzkumu) bylo zjištěno těchto
pohřbů 75 a je důležité, že se podařilo prokázat, že nejen plocha Mírového
náměstí, ale i přilehlých ulic tvořily jedno velké, snad centrální pohřebiště raně
středověké sídelní aglomerace. Ani nálezy vrcholně středověké nepatřily k
zanedbatelným. Např. na podkladě stratigrafie se podařilo prokázat, že ve 13.
století bylo nové institucionální město Litoměřice založeno do předem
upraveného (zplanýrovaného) terénu, který ležel cca 0,5–0,75 m níže než
současný povrch. Rovněž jsme zachytili požárové vrstvy jak z vrcholného
středověku, tak i z počátku raného novověku, přesněji řečeno ze 13. – 16. století.
Výzkum v r. 2015 se tak stal dalším kamínkem do složité mozaiky vývoje
Litoměřic.
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Litoměřické varhanní léto
V roce 2015 se konal již 25. ročník tohoto festivalu varhanní hudby. V katedrále
Sv.Štěpána bylo na programu bylo celkem pět festivalových koncertů. Dne 10. 6.
na prvním konaném koncertu zahrál na varhany Pavel Svoboda (ČR) a komorní
soubor Barocco sempre Giovane (ČR). Na druhém z koncertů, který se konal 8.
7., zahráli Jan Doležal na varhany (ČR) a Jan Vitinger na trubku (ČR). Z Francie
přijel koncertovat a dne 12. 8. vystoupil Pierre Zervot. 26. 8. vystoupil komorní
soubor Musica organum s účinkujícími varhaníkem Jiřím Šonem, trumbetistou
Petrem Juráškem a sopranistkou Kateřinou Juráškovou-Hájkovou. Závěrečný
zářijový pátý koncert zahrál italský varhaník Ennio Cominetti. Na festivalu
zazněly například skladby J. S Bacha, W. A. Mozarta, F. Liszta, B. Martinů, H.
Kaminskiho, M. Regera, L. Marcharda a mnohých dalších významných
skladatelů.
Puella cantates
Významným kulturním činitelem ve městě je působení pěveckých sborů. Mezi
nejvýznamnější patří bezesporu dívčí pěvecký sbor Puella cantates. V letošním
roce se ve dnech 4. – 6. června se zúčastnil spolu s dalšími litoměřickými sbory
Modrásky a Singing Friends tuzemského sborového festivalu, Svátků písní v
Olomouci. Jako už tradičně v posledních několika letech, podařilo se Modráskům
i koncertnímu sboru obsadit přední příčky hned v několika kategoriích a Singing
Friends se po necelých třech letech práce dostali těsně pod hranici zlatého
hodnocení. Modrásci tentokrát lámali rekordy nejen své vlastní, ale i festivalové.
Se ziskem 99 bodů se stali absolutním vítězem celé páteční soutěže, která byla
určena dětským sborům do 16 let, a byli nominováni do sobotního finále, kde se s
dalšími pěti mládežnickými a dospělými sbory z celého světa (vítězi sobotních
kategorií) utkali o titul absolutního vítěze. Ve finále se nakonec Modráskům
podařilo obsadit druhou příčku za vítězným Lotyšským sborem.
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Litoměřické svátky hudby
3. ročník Litoměřických svátků hudby se konal ve dnech 4. a 5. září v bývalém
jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Pořadatelem této
kulturní akce, která probíhá v rámci Litoměřického kulturního léta, je sdružení
MUSICA ET EDUCATION. Záštitu nad festivalem převzal ministr kultury Daniel
Herman. Akce se koná za finančního přispění města Litoměřice a Ústeckého
kraje. Dalším významným příspěvkem je finanční příspěvek Státního fondu
kultury. Doprovodným tělesem hudebníkům byla Plzeňská filharmonie pod
taktovkou dirigenta Tomáše Braunera. První den vystoupil vynikající litoměřický
sbor Peulla Cantates. Následovaly dva velké koncerty pro housle a orchestr.
V podání houslového virtuosa Václava Hudečka slyšeli diváci Dvořákův houslový
koncert. Druhý houslový koncert byl v podání houslisty Jana Mráčka, vítěze
prestižní
houslové
soutěže
Fritze
Kreislera
ve Vídni z loňského roku. Druhý koncertní den „Litoměřické svátky hudby"
ozdobily pěvecké hvězdy světového formátu. Pořadatelé byli nuceni z důvodu
jejich zaneprázdněnosti posunout obvyklý termín festivalu o týden. Podařilo se
získat slovenského basistu Stefana Kocána, který vystupuje jako stálý host
v newyorkské Metropolitní opeře. Jako hosta si pozval na pódium vynikající
sopranistku rumunského původu Andu-Louisu Bogzu, členku Národního divadla a
Státní opery v Praze. Vystupovala rovněž na operních scénách po celé Evropě,
v Izraeli atd.
Oproti minulým ročníkům se podařilo o. s. získat nové sponzory z Litoměřicka,
Lovosicka i Roudnicka. Přispěli jak jednotlivci, menší firmy, tak i velké organizace.
Generálním sponzorem je INEX Česká republika s.r.o. Nejvýznamnějším
sponzorem je Lafarge Čížkovice. Dalšími významnými sponzory jsou Glanzstoff
Lovosice, Mondeleaz Lovosice, Balkancar Litoměřice, SČVK Teplice, Č.
spořitelna, Komerční banka a řada dalších sponzorů s menšími finančními
částkami.
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Noc kostelů
Dne 29. 5. 2015 proběhla celorepubliková akce Noc kostelů, kterou pořádá
litoměřická diecéze. V rámci ekumenické spolupráce se do akce zapojily další
církevní organizace ve městě. Celá akce se velmi vydařila a v rámci litoměřické
diecéze je odhadovaný počet návštěvnických míst 31 tisíc lidí. V Litoměřicích se v
rámci Noci kostelů představilo 14 objektů:















Husův sbor (Modlitebna CČSH)
Kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána) - celkem 312 návštěvníků
Kostel Všech svatých s 1500 návštěvníky
Kostel sv. Jakuba s 528 návštěvníky
Kostel sv. Vojtěcha s celkem 501 návštěvníky
Modlitebna Církve adventistů sedmého dne s celkem 300 návštěvníky
Katedrála sv. Štěpána (včetně věže) s celkem 1660 návštěvníky
Kostel sv. Ludmily a jejích 591 návštěvníků
Kaple sv. Jana Křtitele a jejích 382 návštěvníků
Modlitebna Evangelické církve metodistické s 10 návštěvníky
Kostel Zvěstování Panny Marie a jejích 534 návštěvníků
Kaple Božího Milosrdenství
Kostel sv. Václava
Bratrská jednota baptistů (Červený kostel)
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8. Církve a jejich činnost
Českobratrská církev evangelická
Farní sbor československé církve evangelické v Litoměřicích sídlí ve sborovém
domě v Roosveltově ulici 7/716, kde má své středisko také Diakonie ČCE
Litoměřice, jejímž je Sbor partnerem. Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Litoměřicích koná pravidelná společná shromáždění. Každé
pondělí se tak například konají pravidelná posezení klientů Diakonie s farářem,
rozhovory nad Biblí a zpívání, čtvrtky patří kavárničce, kde se setkávají lidé, aby
diskutovali o víře, starostech a radostech. Vždy v pátek se konají pravidelné
schůzky staršovstva, které jsou setkáním presbyterů, neboli starších sboru (8
zvolených členů + farář), tedy správní rady sboru (Staršovstva), která sbor vede.
Bohoslužby se konají v neděli. Součástí Diakonie je středisko křesťanské pomoci,
které vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat
lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo
podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora
sociálně slabých a lidí se zdravotním a mentálním postižením s cílem jejich
integrace do společnosti a na trh práce. Hlavním předmětem činnosti Diakonie
Litoměřice je sociální poradenství, provozování Centra denních služeb, azylového
domu, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, podpora
samostatného bydlení, chráněné dílny, sociální vývařovna, mateřské centrum,
volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež, volnočasové aktivity pro
rodiny, vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené osoby a sociálně postižené
osoby a doprava osob se zdravotním postižením. Ve vedení Diakonie Litoměřice
stojí jedenáctičlenná dozorčí rada, následně tříčlenná správní rada. Činnost
Diakonie lze rozdělit do oblasti zabývající se pomocí a činností s lidmi se
zdravotním a mentálním postižením, činnostmi pro veřejnost a pomoc lidem se
sociálním znevýhodněním. V roce 2015 proběhla rekonstrukce budovy fary a do
nových prostor podkroví se tak mohlo nastěhovat Centrum denních služeb.
Zmodernizovány byly i chráněné dílny. Nový systém přerozdělování státních
dotací na sociální služby zapříčinil situaci, kdy Diakonie dostala v letošním roce
2015 o 1,5 milionů méně finančních prostředků než v roce 2014. K nápravě došlo
až v poslední třetině roku, což činnost Diakonie silně poznamenalo.
Pro mentálně a zdravotně postižené lidi provozuje a zajišťuje Diakonie v
Litoměřicích činnost Centra denních služeb, sociálně terapeutických dílen,
Agentury podporovaného zaměstnávání, čajovnu Hóra a sál Oka-mžik. Chráněné
bydlení, restauraci Klobouk a sociálně-terapeutické dílny provozuje Diakonie v
Terezíně. V první polovině roku 2015 byla kapacita Centra denních služeb 20
klientů, po přestěhování do nových prostor se kapacita navýšila na 25 klientů.
Sociálně terapeutickými dílnami prošlo v roce 2015 celkem 25 lidí. Agentura
podporovaného zaměstnávání poskytla svoje služby v rámci sociální rehabilitace
celkem 46 lidem.
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Sociálně znevýhodnění lidé mají možnost najít útočiště v Azylovém domě pro
matky s dětmi v Litoměřicích. V roce 2015 využilo služeb domu celkem 27 matek
a 47 dětí. Činnost pro veřejnost, při které dochází ke zprostředkování služeb
zdravotně postižených lidí, probíhá ve výše uvedených zařízeních v Litoměřicích:
Hóra, Oka-mžik, v rychlém občerstvení Restart a v restauraci Klobouk v Terezíně.
Krom poskytování služeb jsou v prostorách jednotlivých provozoven také
pořádány nejrůznější koncerty (jeden koncert), výstavy (celkem 8), besedy
(celkem 4), jarmarky (celkem 2) a další kulturní a osvětové akce. Chráněné
provozy Diakonie v roce 2015 zaměstnávaly celkem 85 pracovníků se zdravotním
znevýhodněním, z toho 38 osob je mentálně postižených.
V roce 2015 byla činnost Diakonie podpořena Ústeckým krajem, městem
Litoměřice, úřadem práce Litoměřice, městem Terezín a obcí Bohušovice n/O a
příspěvky na konkrétní klienty poskytly obce Budyně nad Ohří, Ctiněves, Hoštka,
Liběšice, Chržín, Libotenice, Trávčice, Polepy, Úštěk a Žitenice. Jednotlivé akce a
projekty dále podporovaly Nadace Život umělce, Ústecká komunitní nadace,
Nadace Terezy Maxové, ROP Severozápad, Chiesa Evangelica Valdese – Otto
Per Mille, Purkyňova nadace, Svatodušní sbírka ČCE, Výbor dobré vůle – nadace
Olgy Havlové, Konto Bariéry – nadace Charty 77, Nadace ČEZ, Církev Ježíše
Krista posledních svatých dnů (mormonská církev), Nadace Archa Chantall,
PRO.MED.CS Praha a.s., noviny METROPOL, Diakonie Katastrophenhilfe,
Nadace České Spořitelny a dary přátel Diakonie.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích
Kazatelem sboru je pan Jaroslav Pleva. Shromáždění v tzv. červeném kostele v
Jiráskových sadech se koná cca každý týden.
Evangelická církev metodistická – farnost Litoměřice
Kazatelem sboru je Zdeněk Brož. Provozuje Středisko křesťanské pomoci
Klubíčko, v rámci kterého zde funguje mateřská škola s celodenní službou,
mateřské centrum a působí v misijní práci ve vazební věznici. Každý týden
probíhají bohoslužby a také modlitební setkání. Organizuje softball camp.
Náboženská obec Církve Československé Husitské v Litoměřicích
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zaměřuje se na
modlitby, požehnání, slavnosti, křest, pokání, biřmování a další. Zajišťuje
uzavírání manželství, biblické hodiny, roznášení pastoračních dopisů, návštěvy
členů sboru, půjčování křesťanské literatury a schůzky mládeže. Bohoslužby se
konají každou 4. neděli v měsíci na faře v ulici Alšově. Farářkou obce je paní
Libuše Mikušková.
Pravoslavná církevní obec v Litoměřicích
Tato církevní obec je součástí pražské eparchie Pravoslavné církve v Českých
zemích a na Slovensku. Bohoslužby se konají v barokním kostele Sv. Václava na
Václavském náměstí. Archimadritou litoměřické obce je ThDr. Martin Marek
Krupica ThD.
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Sbor Církve adventistů sedmého dne
Sídlem církve je areál v Máchově ulici s domem kazatele, dalšími sborovými
prostory a od roku 1984 i hlavním sálem s modlitebnou. V současné době zde
působí bratr bc.Jan Matoušek.
Římskokatolická církev
Litoměřice jsou centrem litoměřické diecéze, v jejímž čele stojí diecézní biskup. V
současné době je litoměřickým biskupem pan Mons. Mgr. Jan Baxant.
Generálním vikářem je v době psaní kroniky pan P.ThLic. Stanislav Přibyl Th.D.,
CSsR a biskupským vikářem pro pastoraci pan R.D.ICLic. Mgr. Martin Davídek.
Litoměřické biskupství a její biskupská kurie je úřadem litoměřické diecéze a
církevní právnickou osobou, která pomáhá a zajišťuje výkon činnosti diecéznímu
biskupovi, farnostem a dalším církevním subjektům na území diecéze. Biskupská
kurie je rozdělena do několika odborů, jednotlivé osoby zastávající úřady v rámci
kurie jmenuje biskup. Odbory kurie jsou úřad generálního vikáře, kancléřství,
ekonomický odbor, odbor pro majetkové narovnání, právní odbor, stavební odbor,
odbor památkové péče a ostatní činnosti (např. lesní správce, diecézní ředitel
PMD, vězeňská duchovní péče). V rámci diecéze působí také diecézní soud
(obnovil svou činnost 1. 1. 2015). Poradními orgány biskupa jsou rady, v
litoměřické diecézi působí biskupská rada, kněžská rada, sbor poradců,
ekonomická rada a umělecko-technická rada. Litoměřická diecéze je rozdělena
do 383 organizačně-správních jednotek - farností, které jsou sdruženy do deseti
vikariátů (českolipský, děčínský, krušnohorský, liberecký, litoměřický, lounský,
mladoboleslavský, teplický, turnovský a ústecký). Na území diecéze je celkem 1
135 kostelů a kaplí, při nichž působí celkem 116 kněží a 16 trvalých jáhnů.
Biskupství litoměřické územně zasahuje většinu Ústeckého a Libereckého kraje,
severní část Středočeského kraje a okrajové části Královéhradeckého a
Karlovarského kraje.
Území města Litoměřice, které je součástí litoměřického vikariátu, je rozděleno na
dvě farnosti. Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána (Dómská farnost), na
jehož území leží kaple sv. Jana Křtitele v Máchově ulici, kaple sv. Vavřince v
biskupské rezidenci a katedrála sv. Štěpána na Dómském náměstí. Druhou
farností, která má sídlo v Litoměřicích, je římskokatolická farnost – Děkanství u
Všech Svatých se sídlem v Mostecké ulici. Děkanem litoměřickým je v čase psaní
této kroniky R.D.ICLic.Mgr. Józef Szeliga. Na území Děkanství U Všech Svatých
leží děkanský kostel Všech Svatých na Mírovém náměstí, filiální kostel sv.
Vojtěcha ve Vojtěšské ulici, kaple Božího Milosrdenství v Domově na Dómském
pahorku, kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Diecézním domě kardinála Trochty v
ulici Komenského, kaple sv. Štěpána v Hospici sv. Štěpána na Rybářském
náměstí, kaple sv. Zdislavy v Charitním domově sv. Zdislavy na Dominikánském
náměstí, kostel sv. Jakuba Staršího na Dominikánském náměstí, kostel sv.
Ludmily na Kapucínském náměstí, kostel sv. Martina v Mlékojedech, kaple Sv.
Františka z Assisi v Prosmykách a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kamýku. K
farnosti Všech Svatých ještě přináležejí obce Hlinná, Kamýk, Malíč, Michalovice,
Miřejovice, Mlékojedy a Žalhostice. V Litoměřicích se konají stálé bohoslužby v
katedrále sv. Štěpána na Dómském pahorku, v kapli sv. Štěpána v Hospici sv.
Štěpána, kapli Božího Milosrdenství v Domově na Dómském pahorku, v kapli
Nejsvětějšího Srdce Páně v Diecézním domě kardinála Trochty a v děkanském
kostele Všech Svatých na Mírovém náměstí.
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Římskokatolická církev, potažmo litoměřické biskupství, na území města
provozuje mnoho institucí, které se zaměřují na pomoc potřebným u nás i v
zahraničí.
Diecézní charita sídlí v ulici Kosmonautů v Litoměřicích a je členem Charity
Česká republika. V čele Diecézní charity stojí ředitelka, prezident, pětičlenná rada
DCH a tříčlenná ekonomická rada. V rámci Diecézní charity působí Farní charita
Litoměřice, která provozuje pět středisek zaměřených na poskytování služeb a
pomoci různým cílovým skupinám. Předmětem její činnosti je zřizování a
provozování charitních domovů, ústavů, zdravotnických zařízení, stacionářů,
domovů pokojného stáří, domovů pro matky v tísni, a dalších sociálních zařízení,
zřizování chráněných dílen a pracovišť; zřizování šatníků pro sociálně slabé
občany; poskytování služeb ošetřovatelských, rehabilitačních, pečovatelských;
osobní asistence a dalších sociálních služeb; účast na sbírkách a humanitárních
akcích za účelem pomoci potřebným. Správa Farní charity sídlí v Zahradnické
ulici v Litoměřicích a její ředitelkou je paní Růžena Kavková. Farní charita
spolupracovala v roce 2015 s Diecézní charitou Litoměřice, Farní charitou
Lovosice, Městem Litoměřice, Odbornými kolegii charity ČR a Centrem Srdíčko v
Litoměřicích.
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci provozuje v Domě Panny
Marie Pomocné v ulici Marie Pomocné 48 nízkoprahové denní centrum,
noclehárnu a azylový dům. Noclehárna a azylový dům mohou využívat muži od
18 let věku v tíživé životní situaci a ve sledovaném roce využilo služeb celkem 53
resp. 82 lidí v nouzi. V rámci střediska jsou poskytovány také terénní služby
spočívající v kontaktování osob žijících v obtížné životní situaci, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím,
pomoc
s
administrativními úkony, pomoc při řešení problémů souvisejících s bydlením a
pomoc s orientací v sociálním systému institucí.
Pro pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením funguje v rámci farní
charity pečovatelská služba, Domov na Dómském pahorku v Zahradnické ulici,
Charitní domov sv. Zdislava, charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba.
Služby Domova na Dómském pahorku v roce 2015 využívalo 95 žen a 19 mužů.
V rámci Domova funguje tzv. týdenní stacionář pro osoby se sníženou
soběstačností s plnou nebo částečnou mobilitou, o které rodina nemůže pečovat
přechodně. Služeb týdenního stacionáře využilo v roce 2015 14 osob.
Charitní domov sv. Zdislava sídlící v areálu bývalého dominikánského kláštera na
Dominikánském náměstí. Zaměřuje na péči o lidi nad 50 let, kteří trpí stařeckou
demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Pro takové klienty je v rámci charitního
domu provozován domov se zvláštním režimem, který ve sledovaném roce
využívalo 31 osob. Domov pro seniory s kapacitou maximálně 5 lůžek je určen
pro lidi nad 65 let se sníženou soběstačností.
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) se zaměřuje na terénní
ošetřovatelskou a rehabilitační péči, domácí hospicovou péči a v rámci těchto
služeb také funguje půjčovna zdravotních pomůcek. Tuto formu péče v roce 2015
využívalo celkem 174 lidí.
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Pečovatelskou službu mohou využívat částečně samostatní lidé v důchodovém
věku, osoby zdravotně postižené v plném invalidním důchodu a rodiny, kde se
narodily tři a více dětí najednou. V roce 2015 tuto službu využilo celkem 321 lidí.
Farní charita spolupořádala nebo se zapojila v průběhu roku 2015 do mnoha akcí
a programů. Příkladem může být například Tříkrálová sbírka. Od 1. do 14. ledna
2015 se Farní charita Litoměřice opět zúčastnila tradiční Tříkrálové sbírky. Během
koledování koledníci využili celkem 26 zapečetěných kasiček, do kterých bylo
vybráno od dárců 55 561 Kč. Sbírka je celonárodní a jejím hlavním cílem je
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
5. ledna 2015 požehnal v kostele Všech svatých na litoměřickém Mírovém
náměstí tříkrálovým koledníkům biskup Mons. Jan Baxant. Koledníci prošli celé
Litoměřice včetně okrajových částí a zavítali také do Liběšic. Z výtěžku sbírky
bylo nakoupeno například: Televize pro domov s pečovatelskou službou,
fotoaparát a panenky pro klienty Domova sv. Zdislavy nebo speciální tabule pro
Domov na Dómském pahorku.
Biskupství litoměřické provozuje také některá školská zařízení. Na území města
Litoměřice se jedná o Česko-německou mateřskou školu sv. Zdislavy.
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Litoměřické biskupství – události chronologicky






Rozvoj turistického ruchu “Důležitou událostí bude naše účast na
mezinárodním veletrhu Regiontour v Brně (15. – 18. ledna), kde se budeme
prezentovat spolu s dalšími třemi diecézemi. Chceme tu navázat kontakty,
abychom mohli rozvíjet podporu turistického ruchu. Biskupství litoměřické je
rovněž spoluzakladatelem destinační agentury České středohoří, o. p. s.,
která koordinuje a podporuje cestovní ruch v regionu, velmi hodnotném a
turisticky atraktivním. Vede tu Labská stezka – cyklotrasa podél řeky Labe až
do německého Hamburku. O ubytování, stravování a kulturní vyžití je ze
strany turistů velký zájem, který skokově narůstá. Tuto skutečnost také
využíváme jako příležitost k evangelizaci.” (Výňatek z rozhovoru s generálním
vikářem litoměřické diecéze Stanislavem Přibylem).
V roce 2015 si litoměřická diecéze připomíná dvě výročí, spjatá s
význačnými uměleckými památkami, které byly v průběhu staletí na jejím
území vytvořeny, nacházely se na něm nebo byly součástí pečlivě
budovaných sbírek litoměřických biskupů. Prvním výročím je založení
Diecézního muzea v Litoměřicích roku 1885, tedy před 130 lety. Tím bylo
oficiálně otevřeno první diecézní muzeum na území tehdejšího RakouskaUherska. Toto výročí připomněla výstava Ad gloriam Dei pořádaná
Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích pod záštitou ministra
kultury Daniela Hermana, litoměřického biskupa Jana Baxanta, hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava
Chlupáče. Druhým výročím je obnovení tohoto muzea pod názvem Galerie a
muzeum litoměřické diecéze v prostorách Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích v roce 1995, od kterého uplynulo právě dvacet let.
Litoměřice a Francovu Lhotu, severočeské město a valašskou obec,
spojila oslava 110. výročí narození Štěpána kardinála Trochty. V rodné
obci bylo 3. května 2015 otevřeno jeho muzeum. Expozice v domě, kde se
budoucí salesiánský kněz, vězeň nacismu i komunismu, litoměřický biskup a
kardinál na jaře 1905 narodil, má podle administrátora Francovy Lhoty P.
Stanislava Zatloukala připomenout Trochtův odkaz – práce, oběť, láska.
Kromě informačních panelů vystavuje muzeum i kardinálovy osobní předměty
a návštěvníci zde rovněž mohou zhlédnout film Zdeňka Zvonka o Trochtově
životě. Muzeum ve zkratce: V roce 2007 zorganizoval tehdejší tamní farář
Anton Kasan sbírku. Připojili se sponzoři a další dárci a farnost dům od
majitelů odkoupila. Zhruba sto let starý dům z nepálených cihel byl ve
špatném stavu. Farníci, rodáci, členové Valašské nadace a další dobrovolníci
ho svépomocně opravili s cílem vytvořit v jedné jeho části expozici věnovanou
kardinálu Trochtovi a ve druhé prostor pro spolkové aktivity. Objekt byl loni v
prosinci předán farnosti a letos v květnu slavnostně otevřen.
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29. 5. 2015 se konala Noc kostelů. V roce 2010, kdy se litoměřická diecéze
připojila k projektu Noc kostelů poprvé, bylo v rámci této akce otevřeno celkem
65 církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických
vstupů. V roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými
vstupy. V roce 2012 bylo v litoměřické diecézi během Noci kostelů otevřeno
169 kostelů, kaplí a modliteben, napočítáno v nich bylo na 25 tisíc
návštěvnických vstupů. V roce 2013 to bylo 189 objektů, ve kterých bylo
napočítáno přibližně 28 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2014 pak 194
objektů a okolo 25 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2015 to bylo 202
objektů přibližně 31 tisíc vstupů.
Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřické
diecéze Litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant se v úterý 26. května 2015
setkal v biskupské rezidenci v Litoměřicích s představiteli měst a obcí, které
se nacházejí na území litoměřické diecéze, aby se s nimi osobně pozdravil a
poděkoval jim za spolupráci. Pozvání se účastnilo na devadesát z nich. V
Litoměřicích se konalo setkání představitelů měst a obcí litoměřické diecéze s
diecézním biskupem Janem Baxantem. Na tato setkání jsou zváni primátorky,
primátoři, starostky, starostové, příp. jejich zástupci, s nimiž se biskup během
uplynulého roku setkal, mj. při svých pastoračních návštěvách farností. Přijetí
v biskupské rezidenci má nejen společenský charakter, jeho cílem je vytvořit
přátelský prostor pro vzájemné povzbuzení a podat aktuální informace ze
života římskokatolické církve.
Litoměřický biskup Jan Baxant a generální vikář Stanislav Přibyl se letos
na jaře setkali s řediteli osmi věznic, které se nacházejí na území
litoměřické diecéze, aby společně hovořili o možnostech spolupráce a pomoci
osobám po výkonu trestu. Setkání se rovněž účastnila bývalá hlavní kaplanka
Vězeňské služby ČR Květa Jakubalová. Biskup zdůraznil potřebu vzájemné
spolupráce a poukázal na jednu z jejích forem – duchovní službu zajišťovanou
vězeňskými kaplany. „Církev má pomoci odsouzeným uznat jejich vinu a
pomoci jim pochopit nápravný proces – činěné pokání, které jim může velmi
pomoci a může je očistit,“ řekl.
MUDr. Milan Zbořil pracuje v litoměřické nemocnici už 56 let. Stal se
osobním léka- řem čtyř biskupů. V době komunismu podporoval a léčil mnoho
kněží. Za svoji obětavou a nezištnou práci lékaře získal v roce 2011 od
papeže Benedikta XVI. „Řád sv. Řehoře Velikého“ a v roce 2013 mu byla za
odvahu a obětavost v lékařském povolání udělena cena Celestýna Opitze.
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Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Diecézním domě kardinála Trochty v
Litoměřicích zásadně změnila svoji podobu. V průběhu letošního roku prošla
kompletní rekonstrukcí, která z ní vytvořila variabilní minimalistický prostor. Z
původní kaple tu zůstal pouze nástěnný krucifix, u něhož se de- sítky let
modlili bohoslovci. V úterý 13. října 2015 ji při kněžském dni požehnal biskup
Jan Baxant. Historie objektu je pohnutá a odráží dějiny zdejšího biskupství. V
domě postaveném v roce 1858 původně sídlil Institut pro hluchoněmé. Po
druhé světové válce tu byl kněžský seminář litoměřické diecéze a po jeho
zrušení budovu využívala československá armáda. V 50. letech 20. století se
sem na- stěhoval pražský kněžský seminář a Cyrilometodějská bohoslovecká
fakulta. Po návratu kněžského semináře do Prahy v roce 1990 sloužil dům
jako teologický konvikt. Pod názvem Diecézní dům kardinála Trochty funguje
od roku 2002 jako středisko pastoračních aktivit. Před pěti lety se začaly jeho
volné kapacity využívat k ubytování. „Od padesátých let minulého století, kdy ji
jako kapli pro bohoslovce požehnal Štěpán kardinál Trochta, prošla několika
úpravami. Důvodem byla jednak liturgická reforma po druhém vatikánském
koncilu, jednak to, že se zvýšil počet bohoslovců v sedmdesátých a
osmdesátých letech oproti předešlým dvěma dekádám,“ vysvětlil R.D. Martin
Davídek, biskupský vikář pro pastoraci. Prostor kaple se tak postupně
několikrát zvětšil, v současné době ale byla jeho kapacita naddimenzovaná.
Architekt Richard Cibik přizpůsobil návrh novému využití objektu a jeho
provozu. Díky půlkruhovému závěru v presbytáři teď kaple připomíná tradiční
loď kostela. Její prostor byl po rekonstrukci rozdělen. V zadní části vznikla
víceúčelová místnost, která je od kaple oddělena posuvnou protihlukovou
stěnou a bude sloužit k přednáškám, v případě potřeby lze o tuto část prostor
kaple zvětšit
V litoměřické diecézi letos zahájil svou činnost církevní soud. Soudním
vikářem Diecézního soudu litoměřické diecéze je PaedDr. ICLic. Michal
Podzimek, Th.D., Ph.D. Soud má své ze zákona povinné členy, kteří musí mít
církevněprávní vzdělání – minimálně tzv. licenciát kanonického práva
(akademický titul ve zkratce ICLic.) nebo doktorát z církevního (kanonického)
práva. Těmito osobami jsou u tohoto soudu soudci: soudní vikář, dále
zástupce soudního vikáře, tím je ICLic. Pavel Andrš, a pak tu jsou další dva
soudci – ICLic. Radek Vašinek a ICLic. Józef Szeliga. Dále je zde ochránce
svazku (defensor vinculi) ICLic. Martin Davídek, který je zároveň pro jiné
kauzy i obráncem spravedlnosti (promotorem iustitiae). Další osobou u soudu
je notář, na kterého církevní právo neklade sice žádné přísné požadavky
ohledně vzdělání, ale je to důležitá administrativní osoba, bez které by soudní
kancelář nefungovala – trvalý jáhen Bc. Michal Olekšák. Dalšími důležitými
osobami jsou pomocníci, kteří musí umět poradit žadatelům se sestavením
jejich žaloby. V církevním právu se jim (poněkud nešťastně) říká „prokurátoři“,
ačkoliv to jsou spíše jacísi laičtí advokáti. Jejich seznam lze najít na stránkách
biskupství. V rámci církevního soudu se řeší spory „uvnitř“ samotné církve,
tedy pouze mezi jejími členy nebo s lidmi, kteří něco od církve chtějí. V
záležitostech, které se církve nedotýkají, se soudní procesy/kauzy řeší v rámci
zákonů státních.
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Ve středu 24. června 2015 zakončila katedrální škola litoměřické kapituly
školní rok. Probošt kapituly J. M. can. Mgr. Jiří Hladík OCr. při slavnostním
aktu rozdal absolventům osvědčení o jejím absolvování. Katedrální škola
navazuje na systém vzdělávání, který má litoměřická kapitula od svého vzniku
v roce 1057 pod vedením kanovníka-scholastika. Škola v různých obměnách
fungovala až do začátku druhé světové války, kdy byla její činnost přerušena.
Po skončení komunistického totalitního systému se o další vzdělávání
dospělých v oblasti teologie na Dómském pahorku v Litoměřicích zasloužil
svými biblickými hodinami kanovník Josef Helikar. V roce 2014 schválila při
svém zasedání kapitula obnovení kapitulního vzdělávání a vyučováním byl
pověřen J. M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Ve vzdělávání dospělých není
kapitula ojedinělou institucí v rámci litoměřické diecéze, protože řada farností
má své farní školy, kde se v rámci biblických hodin, Nikodémových nocí,
hovorů o víře a jiných setkávání zdokonalují zájemci ve znalostech
katechismu, biblistice a dalších teologických disciplínách.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se ve dnech 29. a 30. srpna 2015
zúčastnil 32. setkání německých rodáků ve Fuldě (Německo). Litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant navštívil o uplynulém víkendu německou Fuldu.
Účastnil se tu setkání německých rodáků, kteří byli po druhé světové válce
vysídleni z Litoměřic. V tamní katedrále celebroval mši svatou společně se
světícím biskupem Prof. Dr. Karlheinzem Diezem, apoštolským protonotářem
Dr. Lucianem Lamzou a s dalšími kněžími. Přijetí u nového primátora Fuldy
Dr. Heika Wingenfelda se účastnil rovněž starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
V oblasti Fuldy nalezlo po druhé světové válce svůj nový domov více než dva
tisíce lidí, kteří sem byli odsunuti z Litoměřic a okolí. V naprosté většině to byli
věřící katoličtí křesťané, kteří mají stále zájem o vazby se svou bývalou vlastí.
Díky organizacím, jako je například Sdružení Ackermann-Gemeinde,
existovaly tyto kontakty již před rokem 1989 a jsou stále zachovávány.
Litoměřičtí rodáci ve Fuldě pořádají toto setkání jednou za dva roky. Hosté
z Litoměřic na něj bývají pravidelně zváni a jejich návštěva je jedním z kroků
v budování dobrých vzájemných vztahů.
Za účasti zástupců médií a odborníků byla v pondělí 19. října 2015
v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích představena výstava „Bez
hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“, která prezentuje
umělecké bohatství hraničního regionu Krušných Hor z období mezi léty
1250–1550. Koncem listopadu byla výstava představena také v Praze.
Návštěvníkům nabídla výběr více než dvou stovek nejzajímavějších artefaktů velkých křídlových oltářů, deskového a knižního malířství, sochařství,
architektonických skulptur či uměleckého řemesla. Na padesát z nich bylo
zapůjčeno z majetku farností litoměřické diecéze a litoměřického biskupství.
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V biskupském pivovaru uvařili první pivo. Sládek Milan Došek
charakterizuje pivo jako klasické a tradiční. Pivo začal v pátek 27. listopadu
2015 vařit v nově vybudovaném biskupském pivovaru v Litoměřicích. „Naše
piva budou přirozená, více sladová, bez přídavku cukru. Kvalita piva se odvíjí
od kvality vody a tady voda kvalitní je,“ zdůrazňuje s tím, že vařit se bude
výhradně z českých surovin, tj. z žateckého chmele. Sládek Milan Došek je
člověk s bohatými odbornými zkušenostmi. Vyučil se sladovníkem, v
pivovarnictví pracoval celý život, prošel všemi jeho odvětvími. V biskupském
minipivovaru bude vařit piva plzeňského typu: spodně kvašenou desítku,
jedenáctku a dvanáctku, v nabídce ale nebude chybět ani nízkoalkoholické
pivo pro cyklisty a ani speciály připravované například o Vánocích či
Velikonocích. Vařit budeme piva Štěpán, Vikář, Rektor nebo Kaplan.”
Minipivovar s pivnicí vznikl v prostorách Diecézního domu kardinála Trochty v
Litoměřicích. Doplnit má nabídku ubytovacích služeb Hostelu U sv. Štěpána,
které jsou zde úspěšně provozovány už šest let. V sobotu 28. listopadu zde
byla otevřena restaurace s pivnicí o celkové kapacitě 120 míst. Vybudování a
provozování minipivovaru v Diecézním domě kardinála Trochty je investičním
projektem Biskupství litoměřického, financovaným z finanční náhrady za
majetek, který nemůže nebo z různých důvodů nebude vrácen podle zákona o
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Žehnání Betlémského světla v katedrále sv. Štěpána a tradiční slavnostní
setkání skautů a veřejnosti s žehnáním Betlémského světla se uskutečnilo 24.
12. 2015..
Česká mše vánoční J. J. Ryby se sborem a orchestrem řízeným Milošem
Bokem se hrála dne 25. 12. 2015 v kostele Zvěstování Panně Marii v 16.30
hodin.
Půlnoční mše svaté 24. 12. 2015 se konaly v Litoměřicích v katedrála sv.
Štěpána, v bazilice Všech Svatých v České Lípě, v bazilice minor sv.
Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, v děkanském kostele sv.
Václava v Děčíně, v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Chomutově, v arciděkanském kostele sv. Ant. Velikého v Liberci, v kostele sv.
Antonína Paduánského s doprovodem České mše vánoční J. J. Ryby v Liberci
– Ruprechticích, v děkanském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
bohoslužba slova s doprovodem České mše vánoční v Jablonci nad Nisou, v
kostele Navštívení Panny Marie v Hejnici, v děkanském kostele sv.
Mikuláše s doprovodem České mše vánoční J. J. Ryby v Lounech, v
arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi, v
proboštském kostele sv. Petra a Pavla v Mělníce, v děkanském kostele sv.
Jana Křtitele v Teplicích, v arciděkanském kostele sv. Petra a Pavla v Bílině,
v děkanském kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodu a v
arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie s doprovodem České mše
vánoční J. J. Ryby v Ústí nad Labem.
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9. Sport
Ve městě působí množství sportovních klubů, zde je tabulka sportovních spolků
působících na území města v roce 2015:
Spolek

Členská základna

Účast v soutěži

dospělí mládež celkem
Aerobic Club Litoměřice (v roce
2014 ukončil činnost)
Atletická přípravka při ZŠ Ladova
Litoměřice, o.s.

143

143 krajský přebor ml. žákyň

2

173

175 ME, MČR

8

16

116

129

HC Stadion Litoměřice, z. s.

62

139

Judo Club Litokan Litoměřice

15

48

Karatedó Steklý, z.s.
Klub stolního tenisu Kalich
Litoměřice, z. s.

15

51

63 MČR, ME Masters, přebor ČR
MČR, ME, MS, Národní poháry, Česká
66 národní liga družstev

24

10

34 krajský a okresní přebor

KRK triatlon Ltm o.s.

26

22

48 krajský přebor

Litoměřická šachová škola o.s.

10

77

87

LTM Bikers
Občanské sdružení ISSHIN KAN
Litoměřice
Občanské sdružení Litoměřická
Florbalová Parta LFP

23

19

žáci - oblastní, dorost - celorepubliková,
42 dospělí - světová

10

18

28

201

70

DMC Revolution, z.s.
Eduard Šmidt - Karate club, oddíl
tradičního karate
Fotbalový klub Litoměřice

24 MČR, Národní poháry
krajský přebor - žáci, dorost, muži / muži 245 divize
muži - 1.liga, děti - 4 x liga, dorost a junioři - 3
201 x liga II. úroveň

mládež - krajská úroveň, dospělí - dregionální
271 až republiková

Plavecký klub Litoměřice, o.s.
Potápěčský klub Kraken Litoměřice
p.s.

17

85

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice

30

90

Slavoj Litoměřice, z.s.

507

552

Spolek stáje Čeřeniště

10

60

Sport Judo Litoměřice, z.s.

24

96

70 MČR
mládež - MČR, ME, dor. liga, dospělí - MČR,
120 extraliga

Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s.

25

22

47 mládež - 1. liga, MČR, dospělí - 2. liga, MČR

T.T.C. Litoměřice

21

26

47 mládež - republikové turnaje, dospělí - 2.liga

TAPOS Litoměřice, z.s.

32

42

74 mládež, dospělí - nejvyšší soutěže

TJ Slovan Litoměřice z.s.

26

118

TJ Sokol Litoměřice

128

54

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s.

281

136

20

19

39 MČR

52

54

106 MČR

1685

2534

Trampolíny Litoměřice, z.s.
Veslařský klub Slavoj Litoměřice,
z.s.
CELKEM

265

101

265 MČR žactva a dorostu, poháry ČR
102 MČR
120 mládež - 4 x extraliga, dospělí - 1. a 2. liga
šerm-MS, hip hop-MS, hokejbal-st. dorost
1059 extraliga, muži-2.NHbL

144 mládež - 4 x liga, ženy - 2-liga
182 okresní a krajské přebory
fotbal - okresní a krajské přebory, SPV 417 republikové, krajské, regionální

4219

Z předchozího přehledu je vidět, že nejvíce členů má Slavoj Litoměřice, z. s.,
který sdružuje i nejvíce sportů (celkem 14 oddílů). Jeho výkonným ředitelem byl
v roce 2015 pan Eduard Šíf. Druhým nejpočetnějším sportovním spolkem byl TJ
Sokol Pokratice – Litoměřice z. s., jehož předsedou je pan Jan Hrkal.
Mezi dlouhodobě nejsledovanější sporty v Litoměřicích patří hokej, basketbal a
fotbal. Velký nárůst členů zaznamenal v posledních letech též florbalový spolek
Litoměřická Florbalová Parta, i přes to, že v Litoměřicích není dostatečné velká
sportovní hala pro pořádání oficiálních zápasů.
V republikovém srovnání jsou v Litoměřicích velmi úspěšní judisté a judistky, kteří
mají dokonce dva kluby, dále pak basketbalisté a basketbalistky (zejména
v mládežnických kategoriích), šermíři, trampolínisté a hip-hopoví tanečníci a
tanečnice.


Shrnutí sportovní sezóny 2014/2015 HC Stadion Litoměřice: Družstvo
mužů hrálo v sezóně 2014/2015 druhou nejvyšší hokejovou soutěž 1. národní
hokejovou ligu, kde v základní části obsadilo osmé místo, což znamenalo boj
v předkole o účast v play-off proti klubu HC Benátky nad Jizerou. V předkole
hraném na tři vítězné zápasy litoměřičtí hokejisté třikrát prohráli a sezóna pro
ně skončila.



Shrnutí sportovní sezóny 2014/2015 Slavoj BK Litoměřice: Družstvo muži
A jednoznačně a bezkonkurenčně kralovalo 1. lize (druhá nejvyšší republiková
soutěž). Bez porážky ovládlo základní část a vedoucí příčku udržel i ve
vyřazovacích bojích. V závěru sezóny uspořádalo na své palubovce Final
Four 1. ligy, které opanovalo a vybojovalo si právo utkat se o postup o účast
v nejvyšší soutěži Kooperativa NBL. Vedení klubu po zvážení finanční situace
klubu rozhodlo o tom, že klub dobrovolně zůstane v druhé nejvyšší soutěži.
Nic to ale nemění na tom, že z kolektivních sportů byl basketbal v Litoměřicích
nejúspěšnější.



Shrnutí sportovní sezóny 2014/2015 FK Litoměřice A: Tým FK Litoměřice
A se jako nováček představil v divizi B. V první sezóně v této soutěži obsadil
třetí příčku, což bylo určitě pro spoustu fanoušků příjemným překvapením. Po
podzimní části pátý tým tabulky na jaře zabojoval a přiblížil se na dohled
druhým Lovosicím i prvním Brozanům.



Anketa Nejúspěšnější sportovec a kolektiv okresu Litoměřice za rok
2015: V litoměřickém Domě kultury byl Sportovcem roku 2015 vyhlášen
extraligový házenkář Lovosic a český reprezentant Jiří Motl. Tento
dvaatřicetiletý rodák z Litoměřic, kterého v sezóně potrápila řada zranění,
porazil v pomyslném klání pilota tahačů Adama Lacka a kickboxera Stanislava
Godla.V kategorii mládeže triumfovala Michaela Červínová, která se věnuje
atletice, nejlepším hendikepovaným sportovcem pro rok 2015 se stala
plavkyně Nicole Fryčová. V kategorii veteránů si prvenství připsala veslařka
Libuše Bruncvíková. Nejlepším trenérem byl zvolen porotou Vladimír Šuma.
Nejlepším sportovním kolektivem v kategorii dospělých se stali opět lovosičtí
házenkáři. V kategorii mládeže se z vítězství může radovat taneční skupina
Funky Dangers.
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10.

Veřejná doprava v Litoměřicích

Dle Strategického plánu rozvoje města, který vstoupil v platnost v roce 2012, je
cílem města Litoměřice rozvíjet dopravu dle principů tzv. udržitelné (šetrné)
dopravy, která je definována Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) jako taková, která „poskytuje bezpečný, ekonomicky životaschopný a
sociálně přijatelný způsob dopravy lidí k místům, zboží či službám, splňuje
obecně přijímané zdravotní a ekologické standardy, nepřekračuje únosné meze
ekosystémů a nepřispívá ke zhoršování globálních jevů, jako jsou klimatické
změny, narušování ozónové vrstvy a šíření dlouhodobě přetrvávajících
znečišťujících organických látek. Město proto bude podporovat modernizaci
zařízení osobní železniční a lodní dopravy, bude rozvíjet systém cyklistických a
pěších tras, bude úměrně doplňovat systém pozemních komunikací pro
motorizovanou dopravu, ploch a objektů pro parkování a garážování osobních
automobilů.
Silniční doprava
Litoměřicemi procházejí dvě významné pozemní komunikace, a to silnice 1. třídy
číslo I/15 Most - Třebenice - Lovosice - Litoměřice - Úštěk - Zahrádky (u České
Lípy) a silnice 2. třídy II/261 Mělník - Štětí - Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín.
Silnice I/15 s navazujícími komunikacemi zajišťuje spojení s dálnicí D8 Lovosice
západ - Praha.
Městskou hromadnou dopravu zajišťuje pro město na základě smluvního vztahu
firma BusLine a.s. se sídlem v Semilech dne 1. 1. 2012. Doprava je zajišťována
třemi autobusy SOR CN 10,5 G na dvou linkách (557540 a 557550). Autobusy
na MHD Litoměřice mají pohon na stlačený zemní plyn (CNG) a jsou
nízkopodlažní, což umožňuje snadné cestování pro osoby se sníženou
pohyblivostí a pro matky s kočárky. Každý autobus je vybaven přední a zadní
směrovou tabulí. Na linkách MHD je možno používat čipovou kartu EM Card.
Provozem autobusů na CNG je přispíváno i k lepšímu stavu životního prostředí
ve městě. Plnění CNG do autobusů probíhá v Terezíně u firmy Autoexpert spol. s
r.o. Velký význam pro město má dálková autobusová linka Ústí nad Labem Litoměřice – Praha. Další pravidelné linkové spoje jsou provozovány na základě
smluvního vztahu s Ústeckým krajem. Pro Litoměřičany a obyvatele širšího
litoměřicka jsou společností poskytovány linkové autobusy na trasách: Litoměřice
- Hlinná,Tlučeň, Velké Žernoseky – Malíč – Litoměřice - Žitenice, Skalice (Výluka),
Litoměřice-Malečov, Rýdeč, Bohušovice n. O.- Litoměřice – Třebušín –
Lovečkovice – Verneřice, Litoměřice – Býčkovice – Liběšice, Litoměřice – Polepy
– Hoštka - Štětí, Hněvice, Litoměřice - Polepy, Hrušovany - Štětí, Radouň,
Litoměřice - Liběšice, Dolní Nezly, Litoměřice – Žalhostice -Píšťany - Velké
Žernoseky – Libochovany, Litoměřice - Kamýk
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Železniční doprava
Litoměřicemi procházejí železniční tratě číslo 072 Lysá nad Labem - Všetaty Mělník - Štětí - Velké Žernoseky - Ústí nad Labem západ a 087 Lovosice Litoměřice horní nádraží - Úštěk - Česká Lípa hlavní nádraží. Trať 072 je
dvoukolejná a elektrifikovaná a jsou po ní vedeny kromě osobních (zastávkových)
vlaků také vlaky spěšné a rychlíky. Na této trati je na území Litoměřic umístěna
pouze železniční zastávka Litoměřice město, která je však nejvýznamnějším
vlakovým nádražím ve městě, je vybavena velkou výpravní budovou a jsou v ní
poskytovány služby jako ve velkých stanicích. Nachází se v sousedství
autobusového nádraží jižně od centra města u Labe. Zastavují zde všechny po
trati vedené vlaky. Trať 087 je jednokolejná, neelektrifikovaná a jsou po ní vedeny
pouze osobní (zastávkové) vlaky. Leží na ní železniční stanice Litoměřice horní
nádraží umístěná ve svahu na severním okraji centra města v blízkosti Pokratic.
Kromě ní je na trati umístěna zastávka Litoměřice-Cihelna.
Dopravní situace ve městě 2015
Dopravní situaci celého města v roce 2015 ovlivnily rekonstrukce železničního
mostu přes řeku Labe na trati Lovosice – Česká Lípa a následné výluky stanice
Litoměřice horní nádraží a rekonstrukce silničního Tyršova mostu. Od poloviny
prázdnin až do konce října byl zastavený provoz v úseku Lovosice – Žalhostice a
přes železniční stanici Litoměřice horní nádraží. Výluka na trati Lovosice –
Žalhostice započala 1. srpna a trvala do 29. října 2015. Celá stanice Litoměřice
horní nádraží byla z důvodu výstavby perónů a modernizace zabezpečovacího
zařízení mimo provoz od 29. srpna do 29. října 2015. České dráhy zajistily provoz
v uvedeném úseku formou náhradní autobusové dopravy. Náhradní autobusová
doprava byla zajišťována v celém úseku z Lovosic do České Lípy a zpět.
Základním principem navrženého opatření je příjezd/odjezd autobusů z/do
Lovosic a České Lípy k rychlíkům směr Praha a Ústí nad Labem v Lovosicích,
Děčín a Liberec v České Lípě. Krátké vlaky Lovosice – Litoměřice a zpět jezdily
podle výlukového jízdního řádu. Celou situaci zkomplikoval navíc fakt, že od
dubna 2015 nebyl v provozu ani Tyršův silniční most přes Labe a veškerá se
odehrávala po jediném zbylém silničním mostě (most generála Chábery) a
dodržování výlukového jízdního řádu ČD bylo zvlášť ve špičkách velmi obtížné.
Bylo také stanoveno, že autobusy ČD nebudu zajíždět v Litoměřicích až k budově
Horního nádraží, ale budou zastavovat na zastávkách „Litoměřice, Vojtěšské
náměstí“.
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11.

Počasí a přírodní poměry

Na území města Litoměřice sídlí Agentura ochrany přírody, správa CHKO České
středohoří.
Všeobecně hodnoceno bylo počasí v roce 2015 jako teplé a suché. Během roku
bylo překonáno množství plusových teplotních rekordů. Veškeré údaje o počasí
jsou v této kapitole převzaty z údajů meteorologické stanice v blízkých
Doksanech.
Zima byla mírná s minimem sněhu. V lednu bylo pouze pět sněhových dní s
maximální výškou sněhu 3 centimetry. V únoru pak padal sníh naposledy
osmého. Pak se už sníh vůbec neobjevil a to až do 30. března, kdy zejména
řidiče překvapila ranní sněhová nadílka, která ale do odpoledne zmizela. Teploty
se
pohybovaly
spíše
nad
průměrem.
Desátého
ledna
bylo
dokonce neuvěřitelných 17 stupňů nad nulou, což je absolutní teplotní rekord pro
tento den!
Jaro bylo slunečné a červen byl srážkově nadprůměrný. Poslední mráz byl
zaznamenán 18. dubna. Rekordním dnem byl 15. duben, kdy opět padl absolutní
teplotní rekord 25,6°C! Celý květen byl slunečný a velmi teplý, téměř jako by už
začalo léto. Teploty po většinu měsíce stoupaly ke dvaceti stupňům a 4. května
byl opět zaznamenán absolutní teplotní rekord pro tento den 25,5°C. První týden
v červnu vládlo již tropické počasí. Teplotní rekord byl překonán třetího, kdy bylo
naměřeno 31,2 °C. Nejvýše teplota vystoupala šestého června +34°C! Následující
týdny pak hodně pršelo, nejvíce osmého června, kdy napršelo téměř 25 mm
srážek.
Léto 2015 se nedá popsat jinak než jako tropické. V červenci vystoupily teploty
nad 30 stupňů celkem čtrnáctkrát! Podle údajů Českého hydrometeorologického
ústavu byl červenec v Ústeckém kraji o 2,5°C teplejší oproti dlouhodobému
průměru. Teplotní rekordy padly 3. (34,6°C), 4. (36,5°C), 5. (36,3°C), 7. (36,3°C),
18. (34,5°C) a 22. (36,8°C). Srpen pak byl ještě teplejší. Tropických dní, kdy
teploty přesahují 30°, bylo zaznamenáno dokonce devatenáct. Celý měsíc byl o
4,5°C teplejší oproti dlouhodobému průměru. Nejteplejším dnem v roce byl osmý
srpen s rekordní teplotou 38,9°C! Historické teplotní rekordy padly devětkrát 4.
(35,2°C), 6. (36,1°C), 7. (38,4°C), 8. (38,9°C), 10. (36,8°C), 11. (36,9°C), 14.
(37,7°C),
30. (34,8°C) a 31. (35,2°C). I přes vysoké teploty, které často
přinášejí bouřky, jsme v srpnu 2015 moc nezmokli. Jediný větší déšť byl mezi 16.
- 19. srpnem, všeobecné sucho ale nezahnal. Vlna veder skončila v prvním týdnu
v září a zbytek měsíce pak až na výjimky nevybočoval z průměru. Teplotní
rekordy padly 1. září (34,9°C) a 17. září (32,4°C).
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Podzim začal krásným slunečným počasím, které trvalo do konce prvního týdne
v říjnu. První mráz byl zaznamenán 30. září, i když ten samý den pak teplota
vystoupala k 16°C. Slunečné počasí přineslo dny, kdy ráno bylo mrazivo a přes
den pak bylo krásné babí léto. 11. a 12. října byly dokonce překonány záporné
teplotní rekordy (-4°C, resp. -2,9°C). Zatímco říjen nevybočoval z průměru, v
listopadu se na Litoměřicko opět vrátilo teplé a slunečné počasí. Průměr teplot v
listopadu 2015 byl o 3,4°C vyšší než dlouhodobý průměr. Až na třetí týden byly
teploty v listopadu spíše zářijové, teploty nad 15 stupňů nebyly výjimkou. Teplotní
rekordy opět padaly, tentokrát dokonce v jedenácti dnech, 1. (15,9°C), 8.
(19,3°C), 9. (18,8°C), 10. (19,2°C), 11. (15,9°C), 12. (14,7°C), 16. (17,5°C), 17.
(14,3°C), 18. (15,8°C), 29. (10,5°C) a
30. (12°C). 22. listopadu byl
zaznamenán první sníh, který ale nevydřel. Nadprůměrně teplý byl i prosinec, ten
dokonce nejvíce ze všech měsíců v roce, a to o 5,2°C. V prosinci byl
zaznamenán první sníh až na silvestra 31. Vánoce tak byly opět bez sněhu a
dokonce za rekordních teplot, na Štěpána bylo téměř 16°C! Kladné teplotní
rekordy padly celkem osmkrát, 2. (11,7°C), 3. (12,7°C), 6. (12,6°C), 22. (12,7°C),
23. (13,2°C), 26. (15,7°C), 27. (10,2°C) a 28. (10,9°C).
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12.

Obrazové přílohy Kroniky města Litoměřic 2015
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1)

2)

Foto č. 1,2 - V rámci příprav na rekonstrukci Tyršova mostu byl rekonstruován
kruhový objezd na křižovatce ulic Na Valech,Liškova, Mrázova a Č.Armády –
únor 2015.
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3)

4)
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5)

6)
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7)

8)

Foto 3 – 8, Rekonstrukce Tyršova mostu v průběhu roku 2015
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9)

10)

Foto 9 a 10, Rekonstrukce Horního nádraží (kolejiště, nástupiště, úprava
dopravního řešení navazujících ulic), snímky z průběhu a po dokončení 12/16.

112

11)

12)

Foto 11 a 12, Rekonstrukce vodovodu a plynovodu na Mírovém náměstí.
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13)

Foto 11, Dokončená rekonstrukce Jiráskových sadů, realizace prostoru „u
Rudoarmějce.

14)

Foto 16, Dokončení nového parkoviště pro 45 vozidel v ulici Na Valech.
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14)

15)

Foto 14 a 15, Rekonstrukce základní školy U Stadionu (vzhled školy z 90. let 20.
stolení a z roku 2015). Dokončení akce proběhlo na počátku listopadu 2015.
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13.

Prameny

Kronikáři čerpali z tištěných i elektronických médií (řazeno abecedně):











Časopis Sv.Zdislava
Dnešní Litoměřicko
Litoměřický deník
Litoměřicko24
Radniční zpravodaj
Nemocniční zpravodaj
Při zpracování kroniky byly použity také informace z Výročních zpráv
vybraných organizací
Údaje českého statistického úřadu
Údaje českého hydrometeorologického ústavu
Webové stránky: město Litoměřice, biskupství litoměřické, charit, pořádaných
akcí, litomericko24
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