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1. Historický kontext
Hlavní celosvětové události roku 2017
V lednu nastoupil k vládě nově zvolený prezident USA Donald Trump, který byl
zvolen zejména díky svému důrazu na hájení amerických zájmů. Jeho styl vládnutí
se projevil velmi brzy. Provedl řadu kontroverzních rozhodnutí, zmiňme alespoň
zákaz vstupu do USA pro obyvatele několika arabských zemí, plán postavit
mexickou zeď, ohlášený konec zdravotního systému Obamacare, odstoupení od
klimatické dohody z Paříže či uznání Jeruzaléma metropolí Izraele. Už po pár
měsících prezidentovy vlády a mnohdy agresivní rétoriky se rapidně zhoršily vztahy
Spojených států se Severní Koreou a vyhrotily se i ty s Íránem. Celé Trumpovo
prezidentství také provází jeho ruský problém a časté personální výměny ve vládě
a na klíčových postech (třeba v FBI). Jeho velkým úspěchem naproti tomu
je americká daňová reforma.
Britové začali vyjednávat s Evropskou Unií o vystoupení z tohoto společenství. Jak
obě strany brzy zjistily, jednání budou dlouhá a velice komplikovaná.
Obyvatelé Turecka podpořili v referendu posílení ústavních pravomocí prezidenta
státu. Turecký prezident Erdogan posílen vítězstvím mimo jiné prohlásil, že je pro
návrat trestu smrti, což obavy prozápadních Turků, opozice i světových politiků z
dalšího odklonu Turecka od demokracie směrem k diktatuře jen prohloubilo.
Ve Francii proběhly prezidentské volby, ve kterých vyhrál mladý zástupce nové vlny
politiků Emmanuel Macron. Nacionalistická kandidátka Marie Le Pennová ve volbě
ani tentokrát neuspěla.
Po celý rok pokračovala strašná občanská válka v Sýrii a Iráku. Kurdské milice
podporované USA a Syrské vládní síly s podporou Ruska bojovaly zejména proti
tzv. Islámskému státu. V červenci se Iráckým silám podařilo dobýt Mosul, největší
město, které IS ovládal a do konce roku se IS téměř podařilo z Iráku vytlačit.
Situace v Sýrii pak zůstávala celý rok nejasná. Pomalu začínaly posilovat vládní
vojska bývalého Syrského prezidenta Asada podporované Ruskem.
Důležité parlamentní volby proběhly v roce 2017 také v Německu. Vítězství
zaznamenala Křesťanskodemokratická unie kancléřky Angely Merkelové.
Výsledky ostatních stran ale nedávají moc dobré šance na sestavení pevné vládní
koalice. Do konce roku vláda v Německu ustavena nebyla.
Celosvětový ohlas zaznamenala kampaň proti sexuálnímu obtěžování žen MeToo,
ke které se na Twitteru a Facebooku připojily miliony žen po celém světě.
Odstartoval tak celosvětový boj za zlepšení práv žen.
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Hlavní události v České republice v roce 2017
V České republice nejvíce ovlivnily běh událostí podzimní parlamentní volby a blížící
se volba prezidenta státu. Vládní koalice stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL byla po
většinu roku paralyzována vnitřními spory o působení Andreje Babiše ve vládě, jeho
obviněním v domnělém dotačním podvodu a následně jeho zvolením premiérem.
Koaliční krize se začala stupňovat, když vyšla najevo zpráva zpochybňující zbohatnutí
a podnikatelské aktivity ministra financí Andreje Babiše. Do konce dubna měl Babiš
Sněmovně vysvětlit podezření, která se kolem něj nakupila. Premiér Bohuslav Sobotka
pak všechny překvapil, když na začátku května oznámil, že vláda podá demisi, protože
Babiš „nevysvětlil nic“ a prostým odvoláním z něj nechtěl udělat mučedníka. O dva dny
později požádal Sobotka o schůzku se Zemanem na Hradě a ačkoli bylo předem jasné,
že demisi nenese, Zeman se k němu přesto choval tak, jako by ji Sobotka právě podal.
Setkání vyvrcholilo tím, že se prezident během premiérovy řeči otočil a odešel.
Následně Sobotka změnil na rezignaci celé vlády názor, demisi nepodal a místo toho
poslal prezidentovi návrh na odvolání Babiše. Prezident tento krok dlouho odmítal a
Babiše odvolat nechtěl, až nakonec přišlo hnutí ANO s vlastními kandidáty na post
ministra financí. Tím se nakonec stal poslanec Ivan Pilný. Z celé krize vyšel vítězně
Andrej Babiš a jeho hnutí ANO 2011, které s velkým náskokem vyhrálo říjnové
parlamentní volby. Citelnou porážku zaznamenala bývalá nejsilnější strana ČSSD. Do
parlamentu se nakonec dostalo rekordních 9 stran, z nichž velmi málo vyjadřovalo
ochotu vstoupit s vítězem voleb do vládní koalice.
Jakousi nepsanou dohodu uzavřel Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem.
Oba politici se navzájem podporovali s ohledem na parlamentní i prezidentské volby.
Po tom, co se stal Andrej Babiš vítězem voleb ho prezident Zeman jmenoval
premiérem i přesto, že nemělo hnutí ANO vyjednanou podporu parlamentu, a navíc
byl pan Babiš obviněn ze spáchání dotačního podvodu. Andrej Babiš se tedy stal
novým českým premiérem a poprvé v historii České republiky byl předsedou vlády
politik z jiné strany než ČSSD nebo ODS. Zároveň se 63letý předseda ANO stal
nejstarším premiérem v historii samostatné ČR.
I přes tuto politickou krizi se české ekonomice dařilo velice dobře. Poprvé po dlouhých
letech bylo dosaženo zisku státního rozpočtu (i když plán rozpočtu byl ztrátový).
Nezaměstnanost v celém státě klesala a s tím rostl i tlak na zvyšování mezd.
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Projev prezidenta Miloše Zemana z 26. 12. 2017 na zámku v Lánech
Prezident Miloš Zeman přednesl 26. prosince 2017 vánoční poselství ze zámku
v Lánech.
„Vážení a milí spoluobčané, přeji vám krásný dobrý den.

Setkáváme se opět po roce, abychom společně zhodnotili, co se nám za ten rok
podařilo a případně co se za ten rok nepodařilo. A jsem rád, že vám mohu říci, že
těch radostných zpráv je daleko více. A chtěl bych poděkovat všem, kdo se za naše
úspěchy zasloužili. Jaké úspěchy to jsou. Česká republika je šestá nejbezpečnější
země na světě. Jsme dokonce lepší než Švýcarsko. Máme nejnižší míru
nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace,
respektive míru chudoby v Evropské unii. Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších,
a naopak naše zadluženost jedna z nejnižších. Tak na co si máme stěžovat?. Měli
bychom být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých úspěchů. Ale samozřejmě,
že každé světlo má své stíny, a dovolte mi, abych i o těchto stínech vám něco řekl.

Ekonomický růst je krásná věc, ale aby byl trvalý, musí být doprovázen růstem
investic a tady máme své nedostatky. Podíl veřejných investic na celkových výdajích
státního rozpočtu je nízký a klesající a zejména dochází k poklesu investic do
dopravní infrastruktury. Je to ostuda, že například není hotová silnice mezi Brnem a
Vídní, ale takových dálnic, obchvatů a dalších staveb je celá řada.

Je dobře, že máme nízkou nezaměstnanost, ale stále je zde skupina lidí, kterým
říkáme nepřizpůsobiví. Mluvil jsem nedávno s novou ministryní práce a sociálních
věcí a shodli jsme se na tom, že je třeba omezit sociální dávky těm, kdo odmítají
nabízenou práci.

Růst hrubého domácího produktu je výborný, ale musí být doprovázen růstem životní
úrovně. Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd. Pod tlakem nedostatku
pracovních sil, který nutí zaměstnavatele k tomu, aby tyto mzdy zvyšovali, neboť
jinak jim pracovníci utečou jinam. A měl bych jeden námět, který se vám možná bude
zdát bizarní. Před patnácti lety jsme měli 80.000 státních úředníků, ne státních
zaměstnanců, státních úředníků. Dnes jich máme 150.000, protože se nám množí
podle Parkinsonových zákonů. Kdyby se alespoň část z nich podařilo uvolnit, protože
tito lidé si často jenom vymýšlejí zbytečnou práci, soukromý sektor, který trpí
nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, odbřemenil by se státní rozpočet a
uvolnilo by se napětí na trhu práce. Teď mě státní úředníci určitě nebudou mít rádi,
ale já to s nimi myslím dobře.
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Tolik k ekonomické situaci České republiky a závěrem, protože jsem sám starobní
důchodce, bych chtěl popřát starobním důchodcům, aby v příštím roce došlo k
výrazné valorizaci těchto důchodů. Někdy mně píší, co z toho budeme mít, když se
pořád zdražuje. Ale já jim připomínám, že zdražování, neboli inflace, je u starobních
důchodů zahrnuto do valorizace, takže se nemají čeho obávat. A jenom bych si přál,
aby se tato valorizace odehrávala stejnou částkou pro všechny. Protože v opačném
případě se neustále zvětšuje rozdíl mezi novými a starými důchody.

Teď bych přešel k zahraniční politice. Jenom velice stručně. Jsme součástí Evropské
unie, jsme součástí Severoatlantické aliance a měli bychom se v obou těchto
organizacích chovat jako energický a sebevědomý partner, který když se mu něco
nelíbí, tak to dá najevo. Pokud jde o Evropskou unii, víte, že jí neustále vytýkám, že
nedokáže chránit své vnější hranice. A pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím
si, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu. Nu a ten
nejbolavější problém, který zde máme, migrační kvóty, musí být řešen v souladu s
českými národními zájmy. A naším národním zájmem pochopitelně je zachování
suverenity České republiky. Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své
území. A věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a že za rok už
se o něm nebude mluvit.

A nyní mi dovolte, abych přešel k vnitropolitické scéně. Ta zažila tento rok doslova
zemětřesení. Po volbách se dvě nejstarší české politické strany, to jest sociální
demokracie a strana lidová, dostaly na okraj propasti a téměř, téměř se nedostaly do
Parlamentu. Ať si vedoucí představitelé těchto stran sami zhodnotí, proč k tomu tak
došlo. Nicméně sešel jsem se s vedoucími představiteli všech devíti parlamentních
subjektů a zeptal jsem se na jejich představu o povolebním upořádání. Víte, co mi
řekli? Pane prezidente, s námi nikdo nechce jednat. A to mi říkali všichni, a to je
přece nesmysl. Znamená to tedy, že pokud s vámi opravdu někdo nechce jednat, tak
vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě a jednání může začít i z vaší
iniciativy. A mělo by to být jednání, které se bude týkat jak programových, tak
personálních kompromisů, jak je v politice zvykem.

Myslím si, že návrh programového prohlášení Babišovy vlády je pro takové diskuse
docela dobrým výchozím materiálem. Když mluvím o Babišově vládě, chtěl bych
poznamenat, že jsem dostával moudré rady, které mi říkaly, nejmenujte Babišovu
vládu dřív, než Babiš získá důvěru v Poslanecké sněmovně. Ale to by reálně
znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce, tady povládne Sobotkova vláda
v demisi. A to si snad proboha nikdo nepřeje. Nechci váš strašit Belgií, kde jednání o
vládě trvalo dva roky. Myslím si, že během několika málo měsíců se podaří mít zde
vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny a nebude-li úspěch hned v prvním kole,
vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad
někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který již může být úspěšný.
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Nezapomeňte, že v politice jsou dva extrémy. První: Pokus obklíčit vítěze voleb,
vytvořit proti němu jakousi pseudokoalici těch méně úspěšných a izolovat ho. Druhý
extrém: Vítěz zašlape do země všechny poražené a vládne sám. Myslím si, že z
hlediska demokratických procedur je dobré usilovat o to, aby žádný z těchto extrémů
se neuskutečnil a aby politické strany spolu jednaly. A ty, které se dohodnou,
vytvořily patrně menšinovou tolerovanou vládu.

Závěrem této části bych chtěl potěšit občany a nepotěšit politiky. Občas slyším hlasy,
že bych měl vypsat předčasné volby, což mi Ústava v některých situacích umožňuje.
Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám. Protože předčasné volby několik
měsíců po řádných volbách, by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám
a volili tak, jak volili. Občané rozdali karty a politici musí umět s těmito kartami hrát.
Občany nemůžete vyměnit. Ale můžete vyměnit politiky. Proč ne. Někteří z nich
možná skončí v opozici. A jak napsal Rudolf Bechyně, starý sociální demokrat za
první republiky, "suchá je skýva opozice". A já dodávám: "Tato skýva někdy není ani
posolená." Takže nepřeji nikomu, aby skončil v opozici, ale na druhé straně
demokracie samozřejmě určitou opozici v Parlamentu vyžaduje, a ať se každý sám
rozhodne, zda takovou opozicí chce být.

Věřím, že nedojde k tomu, že se budeme obviňovat z toho, že výsledky minulých
parlamentních voleb byly zmanipulovány zahraničními rozvědkami. Je to ubohé, je to
trapné a je to urážející. Volby byly svobodné, a jsem rád, že i Bezpečnostní
informační služba vydala prohlášení, kde konstatuje, že k žádnému takovému
ovlivňování nedošlo. Jsme svobodná země se svobodnými občany.

A dnes si už můžeme říci, že jsme i úspěšná země. Před dvěma lety jsem vám řekl,
že skončila blbá nálada. Dnes vám říkám, že se nemáme za co stydět a že je mnoho
věcí, na které můžeme býti hrdi. Takže zdvihněme hlavu a buďme sebevědomými
lidmi, kteří spoléhají na svůj vlastní rozum a nedají se manipulovat, ať už údajnými
zahraničními rozvědkami nebo zejména českým tiskem, Českou televizí a dalšími
médii. Spoléhejte na vlastní rozum a já mám pro to své heslo, které jsem vám už
jednou říkal: "Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí". A nyní mi
dovolte, abych připil na vítězství zdravého rozumu, na úspěch České republiky a na
úspěch nás všech. Šťastný a veselý nový rok.“
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Kronikářův pohled na rok 2017 v Litoměřicích
Litoměřice jsou krásné město, ve kterém se jeho obyvatelům žije dobře!
Tak by se jednou větou dala shrnout situace v roce 2017.
Ke spokojenosti obyvatelstva určitě přispívají celostátní vlivy, jako je dostupnost práce,
zvyšující se mzdy a klesající kriminalita. Zároveň jsou Litoměřice městem, kde se
v poslední době investuje do infrastruktury, pořádá se množství kulturních i
sportovních akcí a nabídka volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny
obyvatelstva je dostatečná. Tento subjektivní dojem kronikářů potvrdil i celostátní
průzkum spokojenosti, který proběhl v dubnu 2017. 92,5 % respondentů dotazníku
odpovědělo, že je s životem v Litoměřicích spokojeno, což je výrazně nadprůměrný
výsledek. Podíl spokojených obyvatel vzrostl o 6,3 % oproti minulému šetření z roku
2014, což je vůbec nejlepší výsledek v rámci celé České republiky. Lidé nejvíce
oceňují celkový vzhled města. Je pravda, že je ve městě minimum míst, kde by byl
vyloženě nepořádek a většina míst, která byla dříve zanedbaná, jako obě vlaková
nádraží, autobusové nádraží, městské parky, hrad a okolí lodního náměstí, prošla,
nebo prochází rekonstrukcemi. V roce 2017 se úpravy dotkly 22 litoměřických ulic. Asi
největší proměnou prochází Palachova ulice, jejíž rekonstrukce bude hotová až v roce
2018. Nejvíce se podařila obnova hlavního městského parku Jiráskovy sady, který
skutečně ožil a při dobrém počasí je plný lidí, kteří v něm tráví svůj volný čas – což je
hlavní účel těchto zařízení. Novou podobu Jiráskových sadů ocenila i odborná porota
akce PARKY PRO ŽIVOT aneb zeleň v chytrém městě prvním místem v soutěži Park
roku 2017. V dotazníku spokojenosti byla kladně hodnocená též kvalita a dostupnost
základních škol a školek. Nejvíce lidí označilo jako problém ve městě omezenou
dostupnost zaměstnání (většina průmyslových podniků v okolí se nachází v okolí
Lovosic) a problém s parkováním v centru města. Malá spokojenost byla i s prací
městské policie.
Litoměřičtí zastupitelé řešili množství záležitostí, z nichž největší pozornost získala
transformace Městské nemocnice, fungování litoměřického výstaviště a budoucnost
geotermálního projektu. Celostátní pozornost vzbudila zcela marginální kauza zákazu
plavání v muslimských celotělových plavkách na městském koupališti, která krásně
odráží náladu v celé české společnosti, kdy se na místo závažných problémů řeší
spíše kauzy, které přitáhnou co nejvíce pozornosti.
Městská nemocnice se v průběhu roku 2017 změnila z příspěvkové organizace města
na akciovou společnost (100 % vlastněnou městem) a tato změna byla v zastupitelstvu
města dlouho a intenzivně diskutována. Změnu se podařilo prosadit i přesto, že
v koaliční smlouvě bylo ustanovení, které to přímo zakazovalo. Nakonec se změnu
podařilo schválit rozdílem jednoho hlasu. Hlavními argumenty koalice byla snaha
zvýšit konkurenceschopnost nemocnice a snížit finanční zátěž města tím, že se najde
strategický partner, který bude za úplatu nemocnici provozovat. Opozice kritizovala
zejména to, že město ztratí rozhodovací pravomoci a mohlo by dojít k omezení
stávající péče o pacienty. Od října je tedy tento největší zaměstnavatel v Litoměřicích
akciovou společnosti a vedení města nyní čeká těžký úkol najít kvalitního
provozovatele.
Ještě více rozruchu než případ nemocnice, vzbudila kauza provozovatele výstaviště
Zahrada Čech. V roce 2016 provozovala výstaviště společnost Zahrada Čech s.r.o. (tu
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z 50 % vlastní město). V průběhu roku 2017 se na veřejnost se dostaly stížnosti vedení
firmy, že je jí ze strany některých opozičních zastupitelů bráněno v řádné činnosti. Celá
situace vyvrcholila tím, že Zahrada Čech s.r.o. přestala platit nájemné a tím
automaticky zanikla smlouva o pronájmu. Město tedy bylo postaveno před problém
sehnat nového provozovatele. Nový nájemce byl nalezen poměrně rychle a hlavní
akce na výstavišti se uskutečnily. Ale nejenom opozice kritizovala způsob, jakým byl
nový provozovatel vybrán. Nebylo totiž použito výběrové řízení, ale jiný zákonný
prostředek. Přihlásili se dva kandidáti a zastupitelstvo opět vybralo ten samý subjekt,
se kterým pro porušení smluvních podmínek nájem ukončilo – tedy spol. Zahrada
Čech s.r.o. (zde je nutné poznamenat, že opoziční zastupitelé za ANO a Stranu
zelených odmítli hlasovat). Byla podána i trestní oznámení, která policie odmítla s tím,
že žádný trestný čin spáchán nebyl. Výstaviště tedy provozovatele získalo a jak si bude
počínat je otázka do budoucna. Určitě by byla škoda o Zahradu Čech a ostatní
veletržní akce přijít.
Z tohoto krátkého souhrnu je vidět, že rok 2017 byl pro obyvatele Litoměřic poměrně
úspěšný, město žije a rozvíjí se a doufejme, že tomu tak bude i v dalších letech.
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2. Události ve městě chronologicky (výběr článků
z místního tisku)
Leden
•

Novoroční „Slovo starosty“ z radničního zpravodaje: Vážení Litoměřičané,
vkročili jsme do roku 2017. Jednou z nejdůležitějších věcí, které musíme řešit,
je budoucnost naší nemocnice. Velice si vážím toho, že po řadu let poskytuje
kvalitní služby a managementu se podařilo udržet ji nezadluženou. Navíc v
průběhu posledních let bylo z prostředků nemocnice investováno více než 300
milionů korun do zkvalitnění prostor, vybavení, nových operačních sálů,
stravovacího provozu apod. Ti, kdo sledují vývoj, vidí, že nemocnice v celé ČR,
snad s výjimkou těch fakultních, všeobecně řeší jak finanční problémy, tak i
personální obsazení. Litoměřice nejsou výjimkou. Chceme si udržet špičkové
lékaře i zdravotní sestry a zároveň zachovat rozsah zdravotní péče. Prostředky
zdravotních pojišťoven, ani města však na to zdaleka nestačí. Forma
příspěvkové organizace, kterou nemocnice je, stojí proti tomuto trendu. Mohu
vás ujistit, že nemocnici nechceme privatizovat ani prodávat, pouze chceme
najít silného partnera – provozovatele, který by zajistil stejně kvalitní, a já spíše
požaduji kvalitnější, zázemí, služby a podmínky pro pacienty i zaměstnance. A
pro to uděláme maximum, neboť cítíme zodpovědnost za chod našeho
zdravotnického zařízení. Bylo by alibistické odsouvat tento problém a čekat, jak
se vše vyvine. Teprve pak by hrozilo omezování zdravotní péče a zavírání méně
lukrativních oborů. A to rozhodně nikdo z nás nechce. Ladislav Chlupáč

•

Litoměřické nemocnici budou chybět peníze na zvýšení platů lékařů:
Nemocnici v Litoměřicích budou chybět miliony korun na zvýšení tarifních platů
lékařů a dalšího personálu. Mzdy se zvýšily od 1. ledna. Nemocnice tak dávají
za pravdu Asociaci českých a moravských nemocnic, podle které navýšení
úhrad v úhradové vyhlášce nebude na zvýšení platů stačit.
V Městské nemocnici v Litoměřicích se podle mluvčí Naděždy Křečkové dotkne
zvýšení tarifních mezd všech zhruba devíti set zaměstnanců. Nemocnice
vypočítala, že nárůst platů ji bude v letošním roce stát 30 milionů korun.
Úhradová vyhláška podle nemocnice náklady nepokryje. „Navýšení dle
úhradové vyhlášky naší nemocnici stačit nebude. Chybět nám bude zhruba
deset milionů korun,“ řekla Křečková. Průměrný plat lékaře je v litoměřické
nemocnici 60.840 korun, částka je bez služeb.

•

Na novém sněhu došlo k několika nehodám: Včerejší sněžení zkomplikovalo
řidičům cesty. Jen během dopoledne 2. ledna došlo na Litoměřicku k několika
dopravním nehodám. Dvě osobní auta se srazila také v Pekařské ulici v
Litoměřicích přímo před služebnou policie. Podle meteorologů má v Ústeckém
kraji sněžit i během dnešního a zítřejšího dne. V nižších polohách může padat
sníh s deštěm a místy se tvořit náledí. Postupně má zesilovat také vítr.
Meteorologové očekávají nárazy větru kolem 55 km/h.

•

Koledníci Tříkrálové sbírky vyrážejí do ulic: Včera v podvečer (3. ledna) se
na Mírovém náměstí v Litoměřicích sešli koledníci Diecézní charity Litoměřice,
aby si nechali požehnat od biskupa Mons. Jana Baxanta letošní Tříkrálovou
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•

sbírku. Litoměřičtí koledníci se nejprve shromáždili na Dómském pahorku,
odkud se vydali tříkrálovým průvodem na náměstí. Žehnání zpestřil svým
vystoupením chlapecký pěvecký sbor Páni kluci. Koordinátorka sbírky Veronika
Vedejová uvedla, že diecézní charita má letos připraveno sto padesát kasiček.
Farní charita jich má sedmdesát. „Ráda bych poděkovala všem dárcům, kteří
už přispěli. Moc si toho vážíme,“ řekla Vedejová a upozornila, že lidé by si měli
dávat pozor na falešné koledníky. „Naše koledníky poznáte podle zapečených
kasiček s logem. Vedoucí skupiny je vybavený také průkazem koledníka,“
připomněla. Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není jejím hlavním cílem, v
loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 293 219 korun a v celé
litoměřické diecézi se vykoledovaly dva miliony a 201 357 korun. „Díky tomu
mohla litoměřická charita podpořit například litoměřický denní stacionář
Srdíčko, handicapované děti v libochovické ZŠ nebo dívku na invalidním vozíku
z Mladé Boleslavi,“ uvedla Edith Kroupová, mluvčí Diecézní charity.
Diecézní charita Litoměřice už rozpečetila všechny tříkrálové pokladničky a
výtěžek z Tříkrálové sbírky je rekordní. Vykoledovala celkem 2 349 405 korun.
Je to zhruba o 148 tisíc korun více než v minulém roce. Výtěžek letošní sbírky
pomůže například nákupem kompenzačních pomůcek Domovu svaté Zdislavy
v Litoměřicích nebo nákupem léků nad rámec zdravotního pojištění Hospici sv.
Štěpána i úhradou léčebných masáží pro dvou a půlletého chlapečka z
Libochovic, které nehradí pojišťovna, nákupem školních pomůcek pro
znevýhodněné děti a dalším potřebným.

•

Litoměřice hlídají další dvě kamery: V rámci Programu prevence kriminality
byl rozšířen o dvě nové kamery městský kamerový systém. Jedna nová kamera
se nachází v ulici Marie Pomocné před budovou vlakového nádraží Litoměřice
město a monitoruje vlakové i autobusové nádraží a přilehlé okolí i ve směru do
centra města. Díky technické vyspělosti a možnosti několikanásobného
přiblížení s ní lze například čitelně přečíst otevírací dobu na dveřích prodejny
Penny market, který je vzdálen 300 metrů. Druhá kamera se nachází u
křižovatky ulic Mlékojedská, Želetická a Tyršova mostu, kde kamera plní mimo
svou základní funkci dohledu nad veřejným pořádkem v lokalitě i dohled nad
bezpečností a plynulostí dopravního provozu a vzdálený dohled v případě
ohrožení povodněmi. Městský kamerový systém čítá aktuálně v Litoměřicích
celkem osmačtyřicet kamer. Z toho je 21 otočných, 8 pevných, 2 mobilní a 15
bezpečnostních, které monitorují převážně Kalich arénu. „Díky nim okamžitě
vyjížděla 4. prosince hlídka městské policie k nepokojům, k nimž došlo po
hokejovém zápase,“ poukázal Pavel Frk, technik MP, na jeden z případů
efektivity provozu kamerového systému, který pracovníci operačního střediska
městské policie sledují a vyhodnocují 24 hodin denně. Další kamery jsou kromě
centra města a řady ulic rozmístěny například na parkovišti na Hvězdárně, ve
sběrném dvoře, na parkovišti pod Bílou strání nebo třeba v parku Václava
Havla, kde jsou, stejně jako v jiných tmavých místech, opatřeny infrapřísvitem,
který v noci umožňuje stejně kvalitní záznam jako ve dne. Záznamy, z nichž
jsou strážníci okamžitě schopni rozlišit obličeje, RZ vozidel nebo i drobné
nápisy, jsou uchovávány po dobu dvou týdnů.

•

Litoměřice mají novou elektronickou úřední desku: Elektronizace veřejné
správy se promítá i do způsobu informování obyvatel. Jedním z prvních měst v
kraji, které nabídlo svým obyvatelům novinku v podobě elektronické úřední
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desky, jsou Litoměřice. Instalována byla v závěru loňského roku v podloubí
radnice na Mírovém náměstí. Její systém automaticky přebírá veškeré
dokumenty z úřední internetové adresy a formátuje je do struktury úřední desky.
„Obsah se zobrazuje na profesionálním LCD monitoru, který je v provozu 24
hodin denně. Občan vyhledává a zobrazuje dokumenty pomocí tlačítek
dotykem přes sklo,“ popisuje jednoduchý způsob užití vedoucí oddělení
informatiky městského úřadu Leona Slabochová. Interaktivní úřední deska
zajišťuje dostupnost všech aktuálních dokumentů bez ohledu na počet jejich
stran. Vyhledávání je srozumitelné a v souladu se zákonem. Úřadu pak
poskytuje i zpětnou vazbu o efektivitě a návštěvnosti úřední desky. Prosincový
zkušební provoz digitální úřední desky v podloubí Mírového náměstí byl
vyhodnocen jako úspěšný. S příchodem nového roku proto nahrazuje úřední
desky v Sovově ulici.
•

První narozené dítě v roce 2017: V porodnici Městské nemocnice v
Litoměřicích čekal personál na první miminko až do 4. ledna. Kdy se v 04.27
hodin se narodil Blance Koutové z Lovosic chlapeček František, měřil 50 cm a
vážil 2,920 kg. Zajímavostí je, že maminka byla zřejmě ze všech rodiček na
porod nejlépe připravena, je totiž sama porodní asistentkou.

•

Útok dívočáka: Naštvaný stočtyřicetikilový divočák napadl při naháňce
myslivce. K případu došlo na druhý svátek vánoční. Skupina asi třiceti myslivců
a dvou náhončích vyrazila na naháňku divokých prasat na Miřejovickou stráň
nedaleko Litoměřic. Právě tam na jednoho z myslivců zaútočil rozzuřený
divočák. Po řádění zvířete skončil devětašedesátiletý muž s vážným zraněním
v ústecké nemocnici, kam ho transportoval vrtulník. Útočící prase myslivci
nakonec dohledali a zastřelili. Hlava divočáka byla odvezena k veterinárnímu
vyšetření, které po několika dnech ukázalo, že divoké prase naštěstí nebylo
nemocné. Zbytek těla skončil v kafilérii. Napadený muž už je v pořádku a
postupně se zotavuje. Jen pár dní po operaci už chodil, mohl samostatně jíst a
pohybovat se.

•

Staroroční bleskový turnaj vyšel nejlépe Souralovi: Vpředvečer Silvestra
uspořádal Šachový klub Slavoj Litoměřice Staroroční bleskový turnaj, do
kterého se přihlásilo nečekaně 23 hráčů. Hrálo se systémem každý s každým,
a tak se musel upravit časový limit na 2x3 minuty na partii a časovou bonifikací
dvě vteřiny za každý provedený tah. Rychlými partiemi se stal turnaj velice
napínavým a zajímavým. O neočekávané výsledky nebyla nouze. Přece jen 22
kol a velmi rychlý šach dalo všem účastníkům pořádně zabrat. Nejvíce sil,
zkušeností a také štěstí měl Jan Soural, když získal úctyhodných 19,5 bodu
před dvojicí pronásledovatelů Milošem Kozákem a Lukášem Hulou, kteří získali
shodně 18 bodů (seřazeni podle pomocného hodnocení).

•

Ulicí Na Valech projíždějí šoféři kamionů i přes zákaz: Po více než osmi
měsících, které uplynuly od otevření zrekonstruovaného Tyršova mostu,
kamiony z centra Litoměřic zcela nezmizely. Z mostu Generála Chábery často
směřují na páteřní ulici Na Valech v centru města a nerespektují dopravní
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značení, které tam vjezd těžkých nákladních aut zakazuje. Nákladní vozy
mohou z kruhového objezdu u Základní školy Na Valech pokračovat pouze do
Masarykovy ulice směrem do Pokratic. Stejná pravidla platí i obráceně. Tedy
odbočit z kruhové křižovatky mohou kamiony jen do ulice Mrázova. A to i v
případě, že jejich trasa vede směrem na Českou Lípu. V tomto případě musí jet
přes most Generála Chábery na Terezín a napojit se na Tyršův most. Pro řidiče
to znamená zhruba desetikilometrovou zajížďku. Proto si cestu mnohdy zkracují
přes „Valy“. Cestu přes ulici Na Valech občas použijí i řidiči jedoucí od Lovosic
směrem na Českou Lípu. Šéf litoměřického dopravního inspektorátu Jaromír
Galia uvedl, že řidiči nákladních vozů většinou dopravní značení dodržují. „Čas
od času se však najde řidič, který do ulice Na Valech vjede,“ řekl Galia s tím, že
policisté v místě provádějí namátkové preventivní kontroly.
•

Pokratické sídliště opět prokouklo: Druhá etapa regenerace pokratického
sídliště skončila. Stavební akce, která začala v srpnu, byla završena před
Vánocemi. Jižní a západní část sídliště, tedy lokalita vymezená tokem potoka
na východě, ulicí Pokratická na západní straně a ulicí U Kapličky v části severní,
tak doznala výrazných změn.

•

Nezaměstnanost na Litoměřicku je nejnižší v celém Ústeckém kraji:
Nejnižší nezaměstnanost v kraji je s hodnotou 6,3 procenta lidí bez práce na
Litoměřicku. Přesto je podle celorepublikového měřítka v Ústeckém kraji
nezaměstnaných nejvíce. V prosinci mírně stoupla na 7, 8 procenta. Bez práce
bylo v Ústeckém kraji ke konci roku 44 528 lidí, což je o 818 více lidí než na
konci listopadu.

•

Knihovna má pestrý program: Ani po začátku nového roku Knihovna Karla
Hynka Máchy v Litoměřicích nezahálí a pro svoje čtenáře a širokou veřejnost
připravila opět bohatý program. Dnes se knihovna otevře dětem, pro které je
připravené čtení pohádek. Tento týden bude předčítat Karel F. Tománek, který
dětem od pěti do osmi let přečte Strašidelnou pohádku, a to v půl páté
odpoledne. Na pátek 13. ledna je potom připravena vernisáž Veroniky Tišlerové
Mít či být. Výstava se zabývá tématem vlastnictví, hodnot, řemesla a času.
Projekt vznikl jako bakalářská práce v ateliéru Vizuální design. Autorka se
pohybuje na pomezí volného umění a vizuální komunikace. Vernisáž odstartuje
v 18 hodin.

•

Na Ústecku mají lidé nejkratší délku života: Délka života obyvatel Ústeckého
kraje se rok od roku prodlužuje. Zároveň se výrazně zmenšuje rozdíl mezi muži
a ženami. Přesto zůstává naděje na dožití lidí v regionu v rámci celého Česka
nejnižší, oproti Pražanům mají kratší život o několik let. Vyplývá to z informací,
které zveřejnila krajská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ). Naděje
dožití neboli střední délka života udává průměrný počet let, který má před sebou
jedinec v určitém věku. Nejčastěji se počítá, kolika let by se dožily právě
narozené děti, pokud by zůstaly zachovány současné podmínky. „Chlapec
narozený v Ústeckém kraji v roce 2015 by se měl dožít 73,9 let, což je o 7,6
roku více než v letech 1991-1992. Očekávaný věk stejně narozené dívky by pak
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mohl být vyšší o pět let,“ uvedli statistici. Chlapci narození v roce 2015 v hlavním
městě by se měli dožít 77,7 roku a dívky 82,6 roku. Průměr za celou republiku
je 75,8 roku u mužů a 81,45 roku v případě žen. Ačkoli nadále přetrvává rozdíl
mezi pohlavími, když se ženy v kraji dožívají vyššího věku než muži, postupem
času lze sledovat pokles tohoto rozdílu. „V období let 1991-1992 činil věkový
rozdíl mezi pohlavími téměř osm let, v letech 2014-2015 se tento rozdíl snížil
na 5,7 let,“ napsala krajská pobočka ČSÚ.
•

Dobrovolníci řádili na sněhu, podpořili tak charitativní projekt Sněhuláci
pro Afriku: Stavba sněhuláků pomůže dětem v Gambii snadněji se dopravovat
do škol. Pátému ročníku charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku v letošním
roce přálo počasí. Sníh se včera ještě stále držel i ve městech, bylo tedy možné
vyrobit celou armádu sněhuláků. Do celostátního projektu se v Litoměřicích
zapojila Základní škola Na Valech, která akci uspořádala na zahradě u malé
budovy školy v Masarykově ulici. Vstupné na akci činilo 20,- či libovolný vyšší
příspěvek, v jehož ceně byl i teplý čaj a sušenka. Výtěžek z akce bude použit
na přepravu jízdních kol dětem do Gambie a také na opravu těchto kol.
Přeprava proběhne na jaře a na podzim letošního roku. Cílem celé akce je
přepravit do Gambie až 1600 kol a usnadnit tak stejnému počtu dětí dalekou
cestu do školy.

•

Velké mrazy: Litoměřicko má za sebou zřejmě nejmrazivější noc této zimy.
Meteorologové ve středu ráno na stanici v Doksanech naměřili minus 18 stupňů
Celsia. Těsně u země bylo přitom podle vedoucího stanice Martina Možného
ještě asi o 5 stupňů chladněji. Měření provádějí meteorologové v Doksanech
každou hodinu. Jen v noci od 22 hodin přenechávají měření automatu, který
data aktualizuje každých deset minut. Včera v 15 hodin odpoledne meteorolog
Daniel Bareš naměřil -7,6 °C. Vůbec nejnižší teplotu v historii měření v
Doksanech zaznamenali 11. února 1956. Teploměry tehdy ukázaly minus 30, 2
°C. Podle Martina Možného se v následujících dnech oteplí. Měl by padat sníh
nebo déšť se sněhem. V platnosti je varování před tvorbou ledovky. V druhé
polovině příštího týdne by se pak mělo opět citelně ochladit.

•

Pochod aktivistů do centra války v Sýrii prošel Litoměřicemi: Pěšky z
německého Berlína do syrského Aleppa (Halabu), nejdivočejšího bojiště v zemi,
po tzv. uprchlické trase, ale opačným směrem. Takový úkol má před sebou
skupina aktivistů, kteří chtějí pochodem vyjádřit solidaritu a protest proti válce v
Sýrii. Po zastávce v Litoměřicích včera ráno vyrazili směrem do Roudnice nad
Labem. Účastníci nocují v různých prostorách tělocvičnách, klubovnách, u
dobrovolníků, kteří jim nabídnou přenocování u sebe doma, a v extrémních
případech i pod širým nebem. Stravování si pak zajišťují svépomocí nebo jej
obdrží také od dobrovolníků. „Pro večerní sezení s občerstvením a následnou
debatou nám poskytli svoji klubovnu s perfektním zázemím litoměřičtí ochránci
přírody. Připravili jsme pro ně polévky, čaj, kávu, ale nejvíce uvítali veganské
občerstvení,“ uvedla spoluorganizátorka pochodu Marie Mazancová, která
pomohla s ubytováním a nechala u sebe přenocovat tři účastníky. Ráno se
poutníci společně sešli poblíž litoměřické Bašty, kde obdrželi jídlo na cestu a
naplánovali další trasu, kterou byli kvůli sněhu nuceni změnit. Nemohli jít po
neschůdné cyklostezce, ale po hlavní silnici přes Terezín do Roudnice nad
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Labem. Na cestu asi třicetičlennému průvodu požehnal generální vikář
litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a proběhla také společná modlitba.
•

Rozkrádáním vzácných sbírek v litoměřickém muzeu se soud bude
zabývat v létě: Znalci postupně oceňují odcizené umělecké předměty, zmizelo
jich na 10 tisíc. Případ rozsáhlého rozkrádání sbírek litoměřického muzea se k
soudu dostane nejdříve zhruba za půl roku. Znalci postupně oceňují odcizené
umělecké předměty, zmizelo jich na 10 tisíc. Uvedla to litoměřická okresní státní
zástupkyně Kateřina Doušová. Vyšetřování přitom už trvá několik let. „Aktuálně
jsou vyslýchány desítky svědků a zajišťovány listinné materiály. Na délku
vyšetřování má vliv probíhající znalecké zkoumání,“ vysvětlila Doušová. Státní
zastupitelství už má k dispozici 20 posudků, které se týkají oboru sochařství,
řezbářství nebo architektury. V souvislosti s případem už v roce 2015 policie
obvinila bývalou ředitelku litoměřického muzea Evu Štíbrovou z porušování
povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí jí trest odnětí svobody na dva roky
až osm let. „Nikdo další nebyl obviněn,“ řekla dnes státní zástupkyně.

•

Rozloučili jsme se s Janem Smolíkem: V prosinci jsme se navždy rozloučili s
Janem Smolíkem. Vyrostl a žil v našem městě. Znal Litoměřice a jeho občany
jako málokdo. Pracoval ve stavebnictví, aktivně sportoval a byl činný v
komunální politice. V basketbalu reprezentoval, byl i trenérem a rozhodčím. Do
důchodu odcházel z pozice ředitele technických služeb města. Po sametové
revoluci byl v roce 1990 zvolen za OF do městského zastupitelstva a pak vždy
do roku 2002. Byl i radním a kandidátem na starostu. V posledních letech jsme
se s ním setkávali mimo jiných příležitostí v hledišti při zápasech basketbalu,
fotbalu a hokeje. Byl kamarádský, přátelský. Rád pracoval pro druhé, pro své
mužstvo, pro obec. Závěrem si dovolím parafrázi významných usnesení
Parlamentu ČR: „Honza Smolík se zasloužil o Litoměřice“

•

Ivan Vilím po 26 letech opustil litoměřický Úřad práce, který zakládal: Po
26 letech ve funkci ředitele Úřadu práce v Litoměřicích definitivně za sebou
zavřel s příchodem roku 2017 dveře své kanceláře Ivan Vilím. S ohledem na
zákon o státní službě, kdy jeden z důvodů ukončení služebního poměru ze
zákona je dovršení 70 let, tak končí dlouhá profesní etapa muže, který toho
hodně dokázal. „Ivan Vilím byl jako signatář Charty 77 aktivní v rámci zásadních
změn v naší společnosti, k nimž došlo na přelomu 80. a 90. let. Zároveň byl
vůbec prvním a dosud jediným ředitelem Úřadu práce v Litoměřicích a kromě
jiného i aktivním členem basketbalového oddílu Slavoje. Za vše mu jménem
tohoto města velmi děkuji,“ adresoval starosta Ladislav Chlupáč slova díků
čerstvému sedmdesátníkovi, kterého přijal na radnici. Společně zavzpomínali
na počátek 90. let, kdy se Ivan Vilím ujal funkce ředitele úřadu práce. „Přišel za
mnou Zdeněk Bárta z Občanského fóra a řekl nebuď zbabělej, běž do toho. Tak
jsem šel. Od tehdejšího ministra Horálka jsem převzal dekret a dal se do práce.
Musím říct, že to byla docela partyzánština,“ vrací se Ivan Vilím do doby minulé.
Za podpory města se mu podařilo získat a následně nechat zrekonstruovat
budovu nacházející se v havarijním stavu, sehnat zaměstnance a rozjet agendu
úřadu, která mu jako bývalému programátorovi byla zcela cizí. Zkušenosti jel
proto sbírat do Německa. Nyní po 26 letech za sebou nechává plně funkční
úřad, o jehož novém řediteli dosud nebylo rozhodnuto. A co čerstvý
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sedmdesátník, otec 3 dcer a mnohonásobný dědeček, plánuje ve své další
životní etapě? „To je ta nejtěžší otázka. Na zimu prodám kravku a na jaře už
nezaseju, jak říká děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa. Ale teď vážně
začnu odpočívat. Cítím, že už to je potřeba,“ přechází od humoru k vážnějšímu
tónu stále vitální Ivan Vilím, jemuž přejeme do dalších let hodně zdraví a životní
pohody.
•

Postřelené divoké prase se vydalo městem do šaten školy: Scénu jak
vystřiženou z filmu Slavnosti sněženek zažili v neděli litoměřičtí strážníci.
Postřelené divoké prase se ze Střeleckého ostrova vydalo na zhruba
tříkilometrovou okružní cestu centrem Litoměřic, kterou zakončilo skokem do
okna šaten Základní školy U Stadionu. Jen pár minut předtím, než divočák
oknem do šatny v přízemí proskočil, se v ní nacházeli basketbalisté Slavoje
Litoměřice, kteří se tam převlékali před zápasem. Deníku to řekl ředitel školy
Milan Sluka. „K události došlo kolem jedné hodiny odpoledne. Naštěstí se v
šatně zrovna nikdo nenacházel. Hráči byli v hale. Prase se pohybovalo jen v
prostoru šaten a přilehlých sprch. Strážníci, kteří divočáka celou dobu sledovali,
prostor uzavřeli, aby se nemohlo dostat dál do budovy,“ řekl Milan Sluka s tím,
že jediná škoda vznikla na skleněné výplni okna, kterým divočák skočil. „Jelikož
se jednalo o trojsklo, je předběžná škoda vyčíslená na zhruba osm až deset
tisíc korun,“ poznamenal ředitel a dodal, že postřelené a zmatené prase pak
zlikvidoval přivolaný myslivec. Na pohyb divokého prasete byli litoměřičtí
strážníci upozorněni státní policií. Šéf městské policie Ivan Králik uvedl, že
strážníci začali okamžitě danou lokalitu prověřovat. „Během několika dalších
okamžiků začali oznamovatelé na tísňové lince 156 telefonicky upřesňovat, kde
se divoké prase právě nachází,“ uvedl Králik a popsal, že divočák se nejprve ze
Střeleckého ostrova vydal ulicí Jarošova do ulice Michalská. Pak pokračoval do
ulice Krajská, kde ho zachytil i kamerový systém. Ulicí Na Valech dále přeběhl
do Jiráskových sadů a odtud pokračoval směrem k Základní škole U Stadionu.
„Divočák proběhl uzavřeným skleněným oknem do budovy ZŠ, kde se ho v
šatnách strážníkům a policistům podařilo uzavřít. Strážníci a policisté z
bezpečnostních důvodů uzavřeli okolí školy. Přivolaný myslivec kance
zneškodnil. Naštěstí k žádnému zranění osob nedošlo, škoda vznikla na
majetku základní školy,“ doplnil šéf strážníků.

•

Kino Máj hlásí skvělou návštěvnost a zve na novinky: Litoměřické kino se
již několik let drží v přední části žebříčku mezi jedno sálovými kiny, a byť loňský
rok znamenal určitou změnu v pořadí kina a měst, kino Máj opětovně obhájilo
páté místo se 74 090 diváky, což je víc jak třicetiprocentní nárůst oproti roku
2015. Předstihla ho pouze pražská kina Oko a Aero, brněnské kino Scala a
kladenský Hutník. „Od čtvrtého místa nás dělilo pouhých 269 diváků,“
pochvaluje návštěvnost Michal Špadrna, vedoucí kina, které jako loňské
nejúspěšnější filmy hodnotí pohádky Anděl Páně 2, kterou navštívilo 4 030
diváků. Rok 2016 lze v návštěvnosti kin považovat za nejúspěšnější v historii
České republiky, respektive od doby, kdy začala celoplošně vysílat první
komerční televize, která svým obsahem nastolila odliv diváků z kin.

•

Smog trápil Litoměřicko: Na Litoměřicku i v celém Ústeckém kraji stále platí
smogová situace. Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu ji
meteorologové vyhlásili už minulý čtvrtek v noci. Hodinové koncentrace prachu,
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které zaznamenala měřicí stanice v Seifertově ulici v Litoměřicích, přesahovaly
včera odpoledne 120 mikrogramů a meteorologové ovzduší v Litoměřicích
hodnotili jako velmi špatné. Ve výhledu pak očekávají mírně nepříznivé
rozptylové podmínky a slabý pokles koncentrací. Vyplývá to z dat na webových
stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Smogovou situaci vyhlašují
meteorologové v případě, že dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých
částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro
dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh.
•

Bruslaře lákají zimní stadiony i zamrzlé přírodní rybníky: Mrazivé zimní
počasí v těchto dnech přímo vybízí k návštěvě zimních stadionů nebo
přírodních ledových ploch. Bruslit se v okrese dá na mnoha místech. Mnozí
odvážlivci ale již nyní vyhledávají alternativní ledové plochy, na kterých je menší
koncentrace lidí a větší prostor například pro lední hokej. Poříční oddělení
Policie České republiky tloušťku ledu na některých vodních plochách na
Litoměřicku pravidelně kontroluje. Při posledním měření, které policisté
prováděli 20. ledna na Píšťanském jezeře u pláže v kempu a v Marině, zjistili,
že led má 12 centimetrů. Je potřeba pamatovat, že led není vždy stejně silný.
Je třeba počítat s tím, že v místě odtoků kanalizačních výpustí může být výrazně
slabší. Pevnost také ovlivní nečistoty, jako je například spadané listí. Zcela jistě
není bezpečné přibližovat se k místům, kde je led prosekán například uměle
kvůli provzdušnění kvůli chovu ryb. Ledová plocha na přírodních vodních
plochách však v současnosti bruslaře moc nepotěší. Její kvalitu totiž ovlivňuje
několikacentimetrová vrstva sněhu, který na ní leží.

•

V Litoměřicích uctili oběti holocaustu: Pietní vzpomínkový akt u příležitosti
Mezinárodního dne památky obětí holocaustu se včera konal v Litoměřicích a v
Terezíně. Vzpomínku připravila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a
zúčastnili se jí místopředseda Sněmovny Jan Bartošek a předsedkyně
bavorského zemského sněmu Barbara Stamm. Své věnce a kytice k pietním
místům položili také zástupci Senátu, velvyslanectví SRN a Izraele, Ústeckého
kraje, měst Litoměřice a Terezín a také Nadace bavorských památníků.
Účastníci zavítali nejprve do Litoměřic, kde se poklonili památce obětí u
bývalého krematoria, které bylo součástí pobočného koncentračního tábora
Flossenbürg. Po skončení pietních aktů si účastníci prohlédli v prostorách
Ženského dvora Malé pevnosti výstavu věnovanou koncentračnímu táboru v
Litoměřicích.

•

Ptačí chřipka se regionu vyhýbá: Výsledky laboratorních testů ani u jednoho
z dvaceti uhynulých ptáků ptačí chřipku na území kraje zatím nepotvrdily. Ptačí
chřipka nebyla prokázána ani u uhynulé volavky nalezené v Litoměřicích.

•

Provozovatel Zahrady Čech končí: Konání Zahrady Čech, jednoho z
největších podzimních veletrhů svého druhu v České republice, může být letos
ohrožené. Radní Litoměřic totiž ukončili nájemní smlouvu s provozovatelem,
společností EXPO CZ, jenž vlastní padesát procent Společnosti Zahrada Čech.
Odůvodnili to prodlením s placením nájemného po dobu delší než patnáct dnů
za měsíc prosinec 2016. V provozu výstaviště nechce dále pokračovat ani
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společnost EXPO CZ. „Za těchto okolností a pro nás velmi nevýhodných
podmínek jsme se rozhodli činnost Zahrady Čech s.r.o. dále ze svých
prostředků nedotovat a v činnosti nepokračovat,“ řekl jednatel společnosti Petr
Skřivánek. Podle Skřivánka má na tomto rozhodnutí podíl i neustálé
zpochybňování smluvních vztahů od opozice. „Opakované poškozování jména
naší společnosti zveřejněnými urážlivými výroky a dehonestujícími články.
Opětovné obhajování před policií, kvůli nesmyslným a nepodloženým trestním
oznámením, od jednoho a toho samého zdroje. Dále i nejednotné názory
ministerstva vnitra na platnost či neplatnost jednotlivých dodatků k nájemní
smlouvě,“ popsal Skřivánek důvody pro ukončení provozu. Město jako vlastník
areálu vlastní druhou polovinu Společnosti Zahrada Čech. Jeho snahou je
výstaviště udržet. Jednat o tom budou zastupitelé již tento čtvrtek. „Uděláme
všechno pro to, aby se výstava Zahrada Čech konala i v letošním roce,
nedovedu si představit, že by tomu bylo jinak,“ říká starosta města Ladislav
Chlupáč. Opoziční zastupitel Petr Urbánek, který je jedním z kritiků vztahu
města a společnosti EXPO CZ, Deníku řekl, že ukončení nájemní smlouvy není
podle něho vhodným řešením. „Z mého pohledu si nemyslím, že je tento postup
správný. Myslím, že město by mělo vymáhat plnění původní smlouvy, kde se
nájemce zavázal k určitým povinnostem,“ uvedl Urbánek.
•

V Litoměřicích lidé bez domova venku spát nemusí: Venkovní teploty již
několikátý den klesají pod bod mrazu. Strážníci litoměřické městské policie ve
spolupráci s terénními pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu proto kontrolují lidi bez domova, které ohrožuje současné
mrazivé počasí. Aktuálně přespává v Litoměřicích venku kolem pětadvaceti lidí,
nejčastěji v prostoru dolního vlakového nádraží, pod Tyršovým mostem apod.
„Objíždíme známá místa, kde se vyskytují, a upozorňujeme na možnost
přespání v noclehárně i na podání teplé polévky,“ informovala vedoucí odboru
Renáta Jurková. Noclehárna pro muže s pěti lůžky provozovaná Farní charitou
v ulici Marie Pomocné je v provozu každý den od 18 do 8 hodin. V případě
nepříznivého počasí jsou při naplněné kapacitě poskytovány krizové židle
zdarma. Obdobně postupuje i nezisková organizace Naděje, která stejnou
službu poskytuje ženám v azylovém domě v Želeticích.

•

Správní rada nemocnice je kompletní: Ke změně ve vedení nemocnice došlo
s příchodem nového roku. Leoše Vysoudila, který ke konci loňského roku
rezignoval, nahradil v pozici člena správní rady a ředitele pro zdravotní péči
Jaroslav Pršala, primář oddělení LDN. Jeho jmenování do funkce potvrdila rada
města, stejně tak jako jmenování Leoše Vysoudila do dozorčí rady nemocnice.
V té totiž na svůj post z důvodu časové zaneprázdněnosti rezignovala v prosinci
vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Iveta Zalabáková.

•

Starosta byl oceněn za Ekologický projekt roku 2016: Cenu za Ekologický
projekt roku 2016 získal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Stalo se tak
v rámci 2. ročníku soutěže „Komunální politik roku“, organizované
vydavatelstvím Profi Press a redakcí časopisu Moderní obec s cílem vyhledat,
zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné
územními samosprávami. Ceny byly v závěru loňského roku předávány v
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prostorách Akademie veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR v Praze. Slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků soutěže se mj.
zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok a další zástupci organizaci, které akci
spolupořádaly Cenu starosta převzal za „Fond úspor energií“. „Tato cena
zároveň patří energetickému manažerovi města Jaroslavu Klusákovi, který se
významně podílel na realizaci této myšlenky,“ uvedl starosta Chlupáč. Fond
funguje tak, že finance na svůj provoz získává z již realizovaných úspor energie.
Tím v minimální možné míře zatěžuje rozpočet města. Ušetřené peníze jsou
navíc rozděleny tak, aby z úspory těžily i městské organizace. Zhruba 35 %
financí je alokováno do rozpočtu města, 30 % do Fondu úspor energie a 30 %
získává konkrétní příspěvková organizace, v níž byla úspora realizována, čímž
danou organizaci k energeticky efektivnímu provozu zřizovatel motivuje.
Zbývajících 5 % jde do fondu odměn.“ „Finanční úspory dosažené realizací
energeticky efektivních projektů a využíváním obnovitelných zdrojů energie jsou
zpět financované do dalších projektů, a umožňují tak dlouhodobé plánování
realizace energeticky úsporných projektů částečně i nezávisle na rozpočtu
města,“ vyzdvihl hlavní výhodu fondu Jaroslav Klusák.

17

Únor
•

V záplavové oblasti leží přes 21 000 tun odpadu: Odpad leží na rozhraní
aktivní povodňové zóny u Litoměřic, jde o stavební suť. V září loňského roku byl
podán podnět od státního podniku Povodí Labe k prozkoumání pozemku v
blízkosti břehu řeky, na kterém se mělo vyskytovat velké množství odpadového
materiálu. Ještě začátkem měsíce byl odpad na pozemcích dvou vlastníků na
státním pozemku v užívání krajských hasičů a na pozemku firmy Varix, s.r.o.,
jejímž jednatelem je Gerhard Horejsek. Na místě proběhlo jednání za účasti
zástupců města, povodí Labe a vlastníků, kdy v případě pozemku patřícího
státu využívaného hasiči nebyla shledána žádná stavební činnost a nepovolená
skládka byla zlikvidována obratem.

•

Nové elektromobily budou radní využívat i pro soukromé účely: Rada
města na jednání 24. ledna schválila využívání nových elektromobilů radními i
pro soukromé účely. Nová služební vozidla s elektrickým a hybridním pohonem
pořízená v rámci projektu elektromobility Zdravého města a dodaná firmou
Horejsek převzalo město do využívání začátkem prosince. Podmínkou je
dodržení ustanovení o daních z příjmů a dále povinnost uživatelů hradit náklady
na pohonné hmoty a elektrickou energii spotřebovanou pro soukromé účely.

•

Palachova ulice projde rozsáhlou rekonstrukcí: Město obdrželo rozhodnutí
o získání dotace ve výši 14 milionů korun na realizaci stavebně i finančně
náročné rekonstrukce. Výběrovým řízením se podařilo cenu projektu snížit z
původních 44 milionů korun o třetinu, kterou by město dále rádo využilo k
rekonstrukci tržnice. Realizace proběhne ve třech etapách, přičemž první dvě
se týkají letoška.

•

Zastupitelé chtějí výstaviště Zahradu Čech zachránit: Areál Zahrady Čech
bude minimálně do konce letošního roku provozovat dosavadní nájemce
společnost EXPO CZ. Na včerejším zasedání se na tom shodli litoměřičtí
zastupitelé. Další osud Zahrady Čech řešili zastupitelé poté, co rada města
vypověděla dosavadnímu nájemci smlouvu. Ta měla vypršet na konci dubna a
konání letošních výstav tím bylo ohroženo. Zastupitelé se proto po dohodě s
nájemcem usnesli, že smlouva bude prodloužena minimálně do konce letošního
roku s možností prodloužení do dubna roku 2018. „Rada města nyní navrhne
podmínky nového výběrového řízení na provozovatele výstaviště a
zastupitelstvo o nich dále rozhodne na mimořádném zasedání v březnu,“ uvedl
starosta města Ladislav Chlupáč. Zástupce společnosti EXPO CZ Petr
Skřivánek zatím nechce potvrdit, zda se do nového výběrovéh ořízení přihlásí.
„Podmínky výběrového řízení nejsou známy. Rozhodneme se až po jejich
zveřejnění,“ řekl Skřivánek. Kvůli dalšímu osudu výstaviště proběhla na
zasedání dlouhá diskuse. Problémy s budoucností výstavnictví v Litoměřicích
vznikly poté, co si nájemce areálu společnost EXPO CZ nepřála dále
pokračovat. Zdůvodnila to ekonomickými a právními důvody. Opoziční
zastupitel Petr Urbánek totiž městu vyčítal, že nevymáhá některé body smlouvy,
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ke kterým se EXPO CZ zavázala. Jako důvod výpovědi smlouvy rada města
uvedla nezaplacení nájemného za loňský prosinec.
•

Kvůli ledovce se zranilo 15 lidí: Ledovka, která o víkendu ve městech a obcích
na Litoměřicku pokryla především chodníky, má na svědomí několik zranění.
Záchranáři v celém Ústeckém kraji vyjeli celkem k patnácti případům úrazů
způsobených ledovkou.

•

Farnosti v litoměřické diecézi střádají na Svatopetrský haléř: Biskupství
litoměřické vyhlásilo 19. února tradiční sbírku Svatopetrský haléř. Příspěvky
věřících a dalších dárců budou shromažďovat jednotlivé farnosti do 15. března.
Loni sbírka v litoměřické diecézi vynesla 210 234 korun. Tato kostelní sbírka,
která vznikla už v 8. století v Anglii, se koná každoročně po celém světě v
období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola, (22. února), jehož nástupcem
je papež. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem
katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí a lidem v nouzi. V
minulých letech přispěl na Litoměřicku lidem, které zasáhla povodeň.

•

Na Zahradě Čech se zřítil pavilon: Na výstavišti Zahrada Čech se pod váhou
sněhu zřítil pavilon S. Do konce letošního března by na jeho místě měl vyrůst
nový pavilon. Společnost Zahrada Čech měla pavilon pronajatý od předchozího
provozovatele výstaviště. Nejbližší akcí, která se zde uskuteční, je Zimní
výstava drobného zvířectva (bez drůbeže). Koná se od 16. do 18. února.

•

Program prevence kriminality byl schválen i pro letošek: S cílem nadále
zvyšovat bezpečí občanů byl i pro letošní rok schválen Program prevence
kriminality, který zahrnuje celkem jedenáct aktivit při vynaložení zhruba 900 tisíc
korun z rozpočtu města. Jde například o rozšíření městského kamerového
systému, projekt „Jak se nestát závislákem“, který působí na mládež v oblasti
společensky nebezpečných jevů a upozorňuje na možné důsledky drogové
závislosti, alkoholismus a gamblerství, dále kampaně pro mládež Bez přilby už
nevyjedu, Do života bez karambolu, program prevence v azylovém domě či
senior linka.

•

Výstava hostí stovky zvířat: Ovce a kozy různých plemen, terarijní zvířata,
akvarijní rybičky, králíci či včelařský koutek. Tímto zvířectvem jsou od včerejška
plné prostory výstaviště Zahrady Čech. Jen drůbež chybí, a to kvůli obavám z
ptačí chřipky. Prohlídku zpestří soutěže, ukázka psí agility, tančících a
záchranářských psů. Původně avizovaná mezinárodní výstava drobného
zvířectva byla vlivem ptačí chřipky zúžena na naučnou výstavu Děti a zvířata. I
tak ji hned první den dopoledne navštívilo několik set žáků škol, odpoledne i
chovatelská a laická veřejnost. Akce zde až do soboty pořádá organizace
Českého svazu chovatelů Litoměřice Žitenice.

•

Adepti myslivosti z Litoměřicka úspěšně složili zkoušky: náhradní
závěrečné zkoušky skládali na sklonku minulého týdne adepti myslivosti z
Litoměřicka, kteří se nemohli zúčastnit zkoušek v hlavním termínu. Bohumil
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Vakrčka z litoměřického okresního mysliveckého svazu uvedl, že dohromady
se zkoušek zúčastnilo osm adeptů. „Všichni prokázali velmi dobré znalosti.
Nejlepších výsledků však dosáhla Martina Soldátková, která ve všech
předmětech získala maximální počet bodů. Takový výsledek nebyl
zaznamenán už osm let,“ poznamenal Bohumil Vakrčka.
•

Sportovcem roku se stal Adam Lacko z Buggyry: Vítězem ankety
Nejúspěšnější sportovec Litoměřicka se stal poprvé ve své kariéře jezdec
roudnické stáje Buggyra Adam Lacko. Vicemistr loňského Evropského poháru
tahačů odsunul na druhou příčku lovosického kickboxera Michala Lupínka.
Trochu překvapivě až třetí skončil v kategorii jednotlivců šestinásobný vítěz
ankety Jiří Motl. Tereza Fišerová z KK Roudnice si cenu pro nejlepšího
mládežníka převzít osobně nemohla, protože je v těchto dnech na soustředění
v Austrálii. Přítomni ale v sále KD Litoměřice byli zástupci nejlepších družstev.
Z prvenství se těšili extraligoví házenkáři HK FCC Město Lovosice a členové
Slavoj Litoměřice Funky Dangers (street dance). Nejlepším handicapovaným
sportovcem byl zvolen plavec Miroslav Smrčka, trenérem Vít Masopust a
veteránskou sportovkyní veslařka Libuše Bruncvíková.

•

Slovan si zahraje finále MČR: Litoměřickým basketbalistkám se daří. Ve
všech minižákovských kategoriích si zahrají na MČR. Už nyní je téměř jasné,
že basketbalistky TJ Slovan Litoměřice nebudou chybět na celorepublikových
vrcholných akcích. Kvalifikační boje jsou ještě v plném proudu, ale podle
dosavadních výsledků prokázal Slovan roli favorita v kategorii U11 a U12. V
kategorii U13 byl dokonce vybrán jako pořadatel Národního finále. Do Litoměřic
tak přijedou nejlepší týmy z celé republiky, aby zabojovaly o titul mistra ČR.
Nejmladší minižákyně (U11) pod vedením trenérek Moniky a Marie
Matuškových pojedou poměřit své síly do vzdáleného Krnova, v základní
skupině se setkají s vítězem jižní Moravy a s týmem, který v oblasti východní
Čechy vybojuje druhé místo. Mladší minižákyně (U12) pod vedením stejného
trenérského dua se vydají do Hradce Králové k loňskému vítězi této kategorie.
První zápasy je čekají proti vítězi střední Moravy a druhému pražskému celku.
Podle dosavadních výsledků by jejich soupeři mohli být Žďár nad Sázavou a
Horní Počernice. Starší minižákyně (U13) se se svými trenéry Petrou
Štěpánkovou, Tomášem Hrubým a Karlem Kynzlem v základní skupině setkají
nejspíš s Hradcem Králové, jako vítězem východních Čech a týmem ze severní
Moravy SBŠ Ostrava. Na výsledky kvalifikačních je ale třeba si ještě počkat.
Trenéři i hráčky jednotlivých týmů odvádí skvělou práci s mládeží, výsledky
jejich práce jsou příslibem, že i v dalších sezonách se bude litoměřickým
basketbalistkám dařit. Velkou podporu mají i ze strany rodičů, kteří jsou hrdými
fanoušky svých týmů.

•

Karel Krejza bude jedničkou na krajské kandidátce ODS: Místostarosta
Litoměřic Karel Krejza bude lídrem kandidátky ODS v Ústeckém kraji pro
podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Rozhodl o tom regionální sněm ODS
Ústeckého kraje. Karel Krejza je absolventem litoměřického Gymnázia Josefa
Jungmanna a Univerzity Karlovy, kde získal titul v oboru teoretická jaderná

20

fyzika. V mládí byl aktivním sportovcem. Nyní je druhé volební období
místostarostou města Litoměřice.
•

Rekonstrukce bývalého litoměřického pivovaru má pokračovat, čeká se
na dotaci: Město Litoměřice plánuje další část rekonstrukce areálu bývalého
pivovaru. Opravy začaly již loni, kdy město jako vlastník areálu nacházejícího
se v historickém jádru nechalo zrekonstruovat střechu části objektu v pravé
části, čímž zabránilo jeho dalšímu chátrání. Nyní zastupitelé schválili podání
žádosti o dotaci na revitalizaci části budovy stojící na levé straně areálu. Město,
které má platné stavební povolení a zpracovaný projekt, žádá o dotaci ve výši
20 milionů korun. Stejnou částku je připraveno investovat ze svého.

•

Litoměřice jsou stříbrným „Městem pro byznys“: Město Litoměřice se pro
letošek stalo v rámci kraje druhým byznysově nejpřívětivějším městem
severočeského regionu. Ve srovnávacím výzkumu „Město pro byznys“ skončilo
na druhém místě hned za Ústím nad Labem. Třetí příčku obsadil Děčín. Cenu
pro Litoměřice 22. února v Ústí nad Labem převzal místostarosta Pavel Grund.

•

Soud zamítl žalobu opozice: Okresní soud v Litoměřicích 23. února zamítl
žalobu sedmi zastupitelů z litoměřického Hnutí ANO 2011 týkající se
nezveřejnění jejich povolebního komentáře v Radničním zpravodaji. Rozsudek
je zatím nepravomocný. Soudce konstatoval, že politický boj nepatří na stránky
Radničního zpravodaje města. Zástupci ANO 2011 na místě vyjádřili
nespokojenost s rozhodnutím okresního soudu. Zda se odvolají, není zřejmé.
Předseda litoměřické organizace ANO 2011 neuspěl ani u krajského soudu s
třetí žalobou na Radniční zpravodaj. V pořadí druhá žaloba mezi litoměřickým
ANO 2011 a městem Litoměřice jako vydavatelem periodika dosud nebyla
zakončena vynesením rozsudku. Spor v Litoměřicích se na rozdíl od jiných
měst nerozhořel kvůli přístupu opoziční strany do Radničního zpravodaje, nýbrž
kvůli míře a formě přístupu. Tu však řeší pravidla pro vydávání zpravodaje
schválená zastupiteli. V souladu s nimi je například pro komentáře zastupitelů
za ANO 2011 vyhrazena téměř ¼ strany v každém vydání zpravodaje, což
většina zastupitelů považuje za prostor dostatečný.
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Březen
•

Udělení popelce: Několik desítek věřících zavítalo ve středu (1. 3.) ráno do
svatoštěpánské katedrály v Litoměřicích, aby při mši svaté přijali popelec jako
znamení pokání. Popeleční středou pro ně začala postní doba, která je pro
křesťany přípravou na Velikonoce. Litoměřický biskup Jan Baxant jim posypal
hlavy popelem se slovy „Obraťte se a věřte evangeliu.“ Popeleční středa je
dnem přísného půstu. Čtyřicetidenní postní období, které má být provázené
modlitbami, vyznáním hříchů a konáním dobra ve prospěch potřebných.

•

Elektromobily se vyplatily: Litoměřická radnice provoz elektromobilů hodnotí
kladně. Sázka na elektromobily se Litoměřicím vyplatila. První dva měsíce
provozu deseti elektromobilů používaných pracovníky litoměřického úřadu se
totiž rovnají jednomu dni bez aut v nejrušnější komunikaci města, tedy v 800
metrů dlouhé ulici Na Valech, kterou projede denně více než 13 tisíc vozidel.
„Deset elektromobilů ušetřilo za dva měsíce provozu 500 gramů pevných částic,
23 tisíc gramů oxidu uhelnatého, 2 tisíce gramů uhlovodíků a 1500 gramů oxidů
dusíku,“ potvrdil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler, který
spočítal, že spálením jednoho litru benzínu se spotřebuje 11 060 litrů vzduchu
v motoru. Celkem 13 292 aut na benzín projíždějících denně ulicí Na Valech
vyprodukuje za jeden den 531 gramů pevných částic (počítáno pro naftový
motor EURO 3, neboť pro pevné částice není stanovena norma pro benzínové
motory), 24 457 gramů oxidu uhelnatého, 2 126 gramů uhlovodíků a 1594 oxidů
dusíku. Litoměřický městský úřad v tuto chvíli disponuje třemi dobíjecími
stanicemi v Pekařské ulici, další dvě jsou soukromé. Vedení města jedná s ČEZ
o výstavbě veřejné rychlodobíjecí stanice pravděpodobně na parkovišti u
autobusového nádraží. Stát by mohla ještě letos. Celorepublikovou podporu
elektromobilitě před několika dny slíbil i premiér Sobotka. Litoměřice, které
pořídily elektromobily formou dvouletého operativního leasingu, jsou tedy z
tohoto pohledu o krok vpřed. Pokusí se i o získání dotace na nákup
elektromobilů do svého majetku s využitím státní dotace.

•

Strnad si zajistil letenku na MS: Vrcholem sezony pro litoměřického šermíře
Ondřeje Strnada bude mistrovství světa juniorů v bulharském Plovdivu. O tom,
že na Světovém poháru není slabých šermířů, se Strnad přesvědčil hned v první
eliminaci. Bulhar Plamen Dikov se sklonil před Strnadovým uměním až v závěru
duelu, který kordista Slavoje vyhrál nejtěsnějším rozdílem 15:14. Ital Valerio
Cuomo byl už nad síly českého borce. Pozdější vítěz celého turnaje SP posadil
Strnada na 51. místo. Nejlepší výsledek na svěťáku v kariéře katapultoval
litoměřického borce v žebříčku před Tomáše Jurku, kterému naopak turnaj
vůbec nevyšel. Ostatní konkurenti ze širší české reprezentace skončili také za
Strnadem, a tak Slavoj má po Kateřině Doškové své želízko v ohni i v mužské
kategorii. Mistrovství světa juniorů proběhne začátkem dubna.

•

Havel či Menzel - Otisky dlaní slavných představí nová galerie: Galerie by
se měla otevřít během měsíce května. V centru Litoměřic vzniká nová galerie,
která obyvatelům i návštěvníkům města ukáže unikátní otisky dlaní významných
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českých i zahraničních osobností v křišťálovém skle. Otevřít by měla v průběhu
května. Jejich autorem je litoměřický sklář Jan Huňát, který kromě galerie,
plánuje v Litoměřicích v budoucnu vybudovat také sklárnu.
•

Litoměřice a Drážďany zahájily spolupráci v dopravě: Starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč a místostarostka Drážďan Eva Jähnigen společným
zahájením oficiálně zahájili realizaci nadnárodního projektu e-FEKTA, jehož
cílem je posílit institucionální kapacitu obou měst v oblastech udržitelné dopravy
a využití obnovitelných zdrojů energie. V obou městech budou zaváděny a
testovány systémy akumulace energie ze solárních panelů pro dobíjecí stanice
elektromobilů. Analyzován bude také potenciál a předpoklady pro další
zavádění elektromobility ve městech. „Oblast mobility je velice významná jak
pro ochranu klimatu, tak také pro čistotu ovzduší. Mám radost z toho, že
společně s našimi českými partnery uskutečníme další kroky k udržitelné
mobilitě, především ve spojení s elektromobilitou a obnovitelnými energiemi,“
konstatovala místostarostka Drážďan zodpovědná za oblast životního prostředí
a komunální hospodářství.

•

Zraněná srnka nebojácně přišla mezi lidi, myslivci ji museli utratit: Zraněná
srnka, která se na sklonku minulého týdne pohybovala v oblasti mezi garážemi
a areálem Základní školy U Stadionu nedaleko litoměřické výtopny, měla tak
vážná poranění, že se ji myslivci rozhodli utratit. V Litoměřicích se nejedná o
první podobný případ, kdy se divoké zvíře pohybovalo uprostřed města. V
polovině letošního ledna se postřelené divoké prase vydalo ze Střeleckého
ostrova na zhruba tříkilometrovou okružní cestu centrem Litoměřic, kterou
zakončilo skokem do okna šaten Základní školy U Stadionu.

•

Litoměřice mají mobilní rozhlas: Od včerejšího dne funguje v Litoměřicích
mobilní rozhlas. Služba bude informovat o aktuálním dění ve městě pomocí
různých komunikačních kanálů. Zaregistrovaní zájemci mohou zprávy dostávat
sms zprávou, e-mailem nebo prostřednictvím hlasových zpráv.

•

Začal Litoměřický loutkový festival: Šest dní potrvá Litoměřický loutkový
festival určený pro rodiče s dětmi a základní a mateřské školy. Včera v podvečer
se konalo slavnostní zahájení (7. 3.), kdy se herci na chůdách objevili také v
ulicích. Dnes je na programu pohádka O princi z knížky.

•

Farní charita je fairtradová: Farní charita, která sídlí na Dómském pahorku v
Litoměřicích, dnes (8. 3.) slavnostně převezme certifikát Fairtradová
provozovna města Litoměřice. Setkání se koná od 9,30 hodin. Po prezentaci
bude k vidění výstava portrétů Farmáři z Malawi a zahájen prodej fairtradových
výrobků.

•

Města vyvěsí tibetskou vlajku: Litoměřice, Lovosice, Píšťany, StraškovVodochody a letos nově také obce Žalhostice a Židovice. Tam všude bude na
městských či obecních úřadech dnes vlát tibetská vlajka, která vyjadřuje
solidaritu s Tibeťany utlačovanými Čínou. V kraji se do kampaně zapojilo 42
měst.
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•

Zastupitelé Litoměřic dali šanci společnosti Zahrada Čech: Areál výstaviště
Zahrada Čech bude i nadále provozovat společnost Zahrada Čech, kde má
radnice padesátiprocentní podíl, druhou půlku vlastní společnost EXPO.CZ.
Rozhodli o tom zastupitelé Litoměřic na včerejším mimořádném zasedání, které
mělo čtyři body. Nejdůležitější bylo právě schválení vítězného uchazeče z
veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště a uzavření licenční smlouvy k
ochranným známkám Zahrada Čech. Ve výběru byl dosavadní pronajímatel
společnost Zahrada Čech a společnost Diamant Expo, provozující výstaviště v
Lounech a Liberci. Opoziční zastupitelé za ANO 2011 ještě před tím navrhli,
aby výstaviště provozovalo samo město se zaměstnanci svých příspěvkových
organizací. Tento návrh neprošel a jeho předkladatelé se odmítli tajného
hlasování zúčastnit. Při součtu hlasů zvítězila společnost Zahrada Čech se
ziskem 16 hlasů, 6 zastupitelů nehlasovalo a 1 hlas získala Diamant Expo.

•

Sbírka přinesla přes 43 tisíc: Velkým úspěchem skončil další rok a půl
spolupráce litoměřické nemocnice s Nadačním fondem Kapka naděje, v jehož
kasičkách se v druhé vlně podařilo vybrat téměř 29 tisíc korun. Při prvním
sečtení obsahu kasiček v září 2015 dosáhl výtěžek sbírky hodnoty více než 14
tisíc korun. „Kapka naděje za celkovou sumu 43 tisíc korun po dohodě s
nemocnicí zakoupí konkrétní přístroj nebo zařízení pro naše dětské oddělení a
následně ho naší nemocnici daruje,“ uvedla Lenka Kalábová, manažerka pro
nelékařské zdravotnické obory litoměřické nemocnice.

•

Litoměřická ZUŠ spolupracuje s teplickou konzervatoří: Večer plný rytmů
zažili na začátku týdne v sále litoměřického Hradu návštěvníci společného
koncertu Základní umělecké školy Litoměřice a teplické konzervatoře.
Muzikantský um při něm předvedli především žáci a studenti, kteří se v těchto
školách učí na bicí nástroje. Repertoár byl široký od lidovek i klasiky až po
moderní rockově i jazzově pojaté skladby. A tak početné publikum mohlo tleskat
do rytmu třeba lidovek, Smetanova Obkročáku, Offenbachova Kankánu,
Weiijmansova Tanga až po žhavou latinu. V závěru si pak všichni zabubnovali
společnou skladbu, připravenou litoměřickými pedagogy.

•

Zahrada Čech se konat bude: Přes nesouhlas opozice vybrali zastupitelé
Litoměřic na mimořádném zasedání staronového nájemce výstaviště Zahrada
Čech, a to společnost Zahrada Čech, v níž má město poloviční zastoupení. Do
rozhodování se vedle vítěze přihlásila ještě společnost Diamant Expo, která
provozuje výstavy v Lounech a Liberci. S vítězem byly současně schváleny
smlouvy k pronájmu výstaviště a k ochranné známce Zahrada Čech. Problém s
pořádáním letošních akcí byl tak zažehnán. Jako první se uskuteční ve dnech
5. až 9. dubna jarní Tržnice Zahrady Čech, a to ve spojení s výstavou Bydlení
na Zahradě Čech. „Vítěz výběrového řízení bude provozovat výstaviště
Zahrada Čech po dobu určitou, a to od 1. května 2017 do 30. dubna 2018.
Město tak bude mít dost času, aby do vypršení smlouvy vyhlásilo nové výběrové
řízení pro další období,“ vysvětlil Karel Krejza, místostarosta města. Proti účasti
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společnosti Zahrada Čech ve výběrovém řízení se vyslovili někteří opoziční
zastupitelé. Například Petr Panaš (SZ) zdůraznil, že dosavadní nájemce, se
kterým byla ukončena smlouva v závěru loňského roku, neplatil nájem a je tudíž
dlužníkem a nesplnil podmínky uchazeče. Navrhovatelé vysvětlili, že neplacení
nájmu bylo posledním krokem k zahájení řešení dlouhodobých problémů, a se
společností Zahrada Čech byl sjednán splátkový kalendář.
•

Průměrná mzda v kraji je 26 858 Kč: Data zveřejnil Český statistický úřad.
Průměrná hrubá mzda v kraji vzrostla ve sledovaném období meziročně o 1294
korun. Za celostátním průměrem kraj zaostává o 2462 korun a ve srovnání s
Prahou o 9700 korun.

•

V Litoměřicích se dnes koná konference o životním prostředí: 13. 3. se v
sále Hradu Litoměřice konala veřejná konference na téma životní prostředí,
energetické úspory a pravicová politika. Hlavními řečníky byli poslanec Jan
Zahradník, vysokoškolský pedagog Alexandr Vondra, bývalý ministr životního
prostředí Martin Bursík, místostarosta Litoměřic Karel Krejza a soudní znalec v
oboru ochrany přírody Luboš Motl.

•

Dětští pacienti mohou využít nové nadstandardní pokoje: Městská
nemocnice v Litoměřicích nabídla pacientům dětského oddělení dva
nadstandardně vybavené pokoje se sociálním zařízením, kde může s dítětem
pobývat jeho doprovod. Třetí pokoj, který prošel také celkovou rekonstrukcí a
získal nové vybavení, je standardní. Modernizace si vyžádala náklady za
zhruba 440 tisíc korun, a to výhradně ze sponzorských darů. Víc než polovinu
uhradil odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.

•

Uzavírka ulic Palachova a Sovova: Perný začátek dubna čeká řidiče, kteří
budou projíždět přes Litoměřice. Začnou tu totiž platit dopravní omezení a úplné
uzavírky několika ulic. Kvůli rekonstrukci kanalizace se v pondělí 3. dubna pro
auta zcela uzavře ulice Sovova a zhruba polovina navazující Palachovy ulice, a
to až za křižovatku s ulicí Palackého, Tolstého a Boženy Němcové. Uzavírka
potrvá minimálně do srpna a svá auta tam nezaparkují ani obyvatelé obou ulic.
Náhradní plochy pro parkování budou v několik set metrů vzdálené Teplické
ulici u horního nádraží a v a v pravé horní části Palackého ulice. Na rekonstrukci
kanalizace pak naváže kompletní rekonstrukce celé Palachovy ulice. Ta má být
hotova v létě příštího roku. Mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová uvedla, že
nejde o jediné akce, jež ve Litoměřicích zkomplikují dopravu. „V plánu je
například výměna povrchu kruhové křižovatky Na Kocandě a u Kauflandu,
frézování ulice Na Valech, ale i časově náročnější akce související s
rekonstrukcí kanalizace Na Valech při úplné dopravní uzavírce této
frekventované dopravní tepny města. Harmonogram uzavírek je před
dokončením,“ řekla mluvčí města. První etapa frézování ulice Na Valech se týká
úseku mezi kruhovým objezdem u domu kultury až ke křižovatce s ulicí
Osvobození, kde sídlí Česká pošta. Frézování je naplánováno už na 1. a 2.
dubna. Asfaltový povrch tam silničáři chtějí položit poslední dubnový víkend.
Druhá etapa bude pokračovat od křižovatky s ulicí Osvobození až po kruhový
objezd na Kocandě. Frézování je naplánováno od 8. do 10. května a pokládka
nového asfaltového povrchu od 3. do 4. června. Skloubit termínově tak velkou
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řadu stavebních akcí je složité. Odbor dopravy litoměřického městského úřadu
nyní připravuje objízdné trasy pro běžné řidiče i MHD. Zveřejněny budou na
webových stránkách města v sekci Uzavírky 2017, která by měla být spuštěna
na konci března.
•

Vědeckovýzkumné centrum geotermální energie: Litoměřice jsou jediným
městem v České republice, jež má povoleno zvláštní zásah do zemské kůry.
Vědeckovýzkumné centrum zaměřené na geotermální energii se v areálu
bývalých Jiříkových kasáren v Litoměřicích začne stavět už v polovině letošního
roku. Pokud vše půjde dobře, mohlo by být hotovo na konci roku 2018. Centrum
má ambice stát se unikátním vědeckovýzkumným pracovištěm, jediným svého
druhu v České republice, které doplní několik podobných pracovišť v Evropě.
Poskytne specializované služby různým průmyslovým a stavebním oborům,
zázemí pro výzkum využijí i vysoké školy. Mezi hlavní oblasti výzkumu bude
patřit například testování nových vrtných technologií nebo stimulace
propustnosti hornin. „Cílem bude koncentrovat odborné znalosti různých oborů
a špičkové vybavení do jednoho místa a přispět k výzkumu efektivního
využívání hlubinné geotermální energie, která představuje nevyčerpatelný zdroj
obnovitelné energie,“ uvedl manažer geotermálního projektu Antonín Tym.
Náklady na stavbu uhradí státní dotace ve výši 103 milionů korun. „Podrobnější
informace k průběhu stavby výzkumné infrastruktury budou ve spolupráci s
Univerzitou Karlovou, jež je řešitelem projektu, zřejmé poté, co dojde k podpisu
smlouvy o přidělení dotace, pravděpodobně už v dubnu,“ říká mluvčí litoměřické
radnice Eva Břeňová. Stavba vědeckovýzkumného centra bude druhým krokem
v realizaci více než deset let připraveného geotermálního projektu. Tím prvním
bylo vyhloubení více než dvoukilometrového vrtu, který ověřil předpoklady
expertů týkající se teploty a geologické struktury. V další fázi by měl být
uskutečněn vrt do hloubky čtyři až pět kilometrů, spojený s ověřením možnosti
vytvoření geotermálního výměníku v tvrdých horninách. Energie získaná z
těchto vrtů by pak v případě úspěšné realizace projektu měla sloužit k vytápění
Litoměřic, které jsou jediným městem v České republice, jež má umožněný
zásah do zemské kůry v takovém rozsahu. Loni byla podána žádost o dotaci na
realizaci, přičemž náklady mohou dosáhnout bezmála 900 milionů korun.
Během přípravy projektu došlo k zásadní změně koncepce s ohledem na nové
možnosti financování a potřebu snížení rizik spojených s jeho realizací.

•

Otevření Semínkovny: S příchodem jara začaly po celé republice vznikat
Semínkovny, místa, která by měla podporovat zachování krajových odrůd
zeleniny, podporovat potravinovou soběstačnost a přispět k šetření s osivem.
Iniciativa vznikla v Čechách před dvěma lety a zakořenila už na 40 místech. V
Ústeckém kraji je jedna v krajském městě, další v Teplicích, tento týden se
zakládá v Lounech a 29. března bude v 18 hodin slavnostně otevřena v
litoměřické knihovně K. H. Máchy. Vedle výměny semínek slibují pořadatelé
společně s knihovnou připravovat tematické přednášky a setkání.

•

Litoměřická tenisová legenda Hermína Jeřábková oslavila devadesátku:
Na antuce s raketou v ruce stála ještě před deseti lety. Věřte, nevěřte, ale je to
pravda. Hermína Jeřábková, s níž má spojeny kurty TJ Slavoj Litoměřice na
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Střeleckém ostrově několik generací tenistů, slaví plná síly a optimismu
devadesátiny. Na antuce s raketou v ruce jsme ji přitom vídali ještě před deseti
lety. A snad by to tak šlo dodneška, kdyby Hermínu nezabrzdily operované
kyčle. Hermína Jeřábková se narodila 16. března 1927 v Litoměřicích a do
tenisu se zamilovala až jako dospělá, ve 23 letech. Prvním trenérem jí byl její
manžel, vášnivý sportovec cyklista. Děti měli až později, a tak se oblíbenému
sportu mohla vyučená dámská krejčová věnovat naplno. „Za dva roky jsem
začala hrát závodně a tenisu jsem dávala veškerou píli a čas. Tehdy se nehrál
tak rychlý tenis jako dnes, přesto se náš oddíl dostal do vyšší kategorie. Několik
let jsem byla okresní přebornicí a hrála i v kraji. Například ve smíšené čtyřhře s
doktorem Petrem Veverkou starším jsme byli na krajské úrovni takříkajíc
neporazitelným párem,“ vzpomíná bez špetky nostalgie. Díky neustálému
kontaktu s tenisovou partou, s o třicet let mladšími kamarádkami a kamarády,
na nějaké vzdychání nemá čas a ani povahu. Dodnes neztratila nic ze svého
sportovního a životního „drajvu“, jak všem kolem sebe denně dokazuje. Před
pěti lety byla Hermína Jeřábková jmenována čestnou předsedkyní tenisového
oddílu TJ Slavoj Litoměřice. Není divu, tenisové kurty u Labe jsou jejím druhým
domovem. „Měla jsem krásný život,“ hodnotí spokojeně.
•

Litoměřice dotazníkem zjišťují spokojenost svých obyvatel: Jestli jsou
občané Litoměřic spokojeni s životem ve městě, by mělo ukázat dotazníkové
šetření, které odstartovalo ve středu 15. března. Zaměřuje se na otázky
životního prostředí, kulturních a sportovních možností ve městě, spokojenosti s
městským úřadem, městskou policií a dalších. „Oslovování občanů bude
probíhat zejména na ulicích, ale také přímo v domácnostech města. Očekává
se, že z celkového počtu obyvatel starších 18 let bude získáno 500 správně
vyplněných dotazníků dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo
reprezentativního vzorku obyvatel. Tazateli jsou proškolení členové
zastupitelstva mládeže a dobrovolníci spolupracující s městem, kteří se při
začátku každého rozhovoru prokážou tazatelským průkazem,“ vysvětlila Rita
Vlčková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice, které šetření připravilo
spolu s neziskovou organizací CI2, o. p. s. Šetření potrvá do 6. dubna a
navazuje na obdobné akce z let 2007 a 2011. Srovnatelné šetření, jehož
výsledky budou představeny v červnu letošního roku, probíhá i v dalších
městech ČR.

•

Víc živností bylo zrušeno a přerušeno, než nově založeno: Zjistit přesně,
kolik živností bylo v regionu ukončeno v souvislosti se zaváděním elektronické
evidence tržeb (EET), není jednoduché. Zatím tomu mohou napovídat pouze
orientační statistické údaje ze tří živnostenských úřadů v obcích s rozšířenou
působností. Na třech přepážkách v Litoměřicích přerušilo k 1. březnu svou
podnikatelskou činnost, případně ukončilo provoz provozovny zhruba 250
živnostníků. „Naprostá většina z nich byli drobní podnikatelé, kteří přerušení či
ukončení činnosti nechávali na poslední chvíli. V důsledku toho jsme na konci
února odbavovali v průměru dvacet lidí denně,“ konstatovala vedoucí
litoměřického živnostenského úřadu Marcela Škrancová. Živnostenský úřad v
Roudnici nad Labem registroval od počátku roku přibližně 400 čísel jednacích,
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což je přerušení, zrušení, žádosti o nové živnosti, ukončení či zahájení
provozovny a specifikace oboru. Od prosince loňského roku do konce letošního
února na živnostenském úřadu v Lovosicích zrušilo na vlastní žádost svou
živnost 29 podnikatelů, dalších zhruba 60 ji přerušilo a na 30 se zaregistrovalo
nově.
•

V okrese přibylo 180 lidí: osob v loňském roce přibylo v statistice
litoměřického okresu. Je to nejvíc v Ústeckém kraji. V rámci migrace se sem
378 osob přistěhovalo, ale současně se také 198 odstěhovalo. Okres měl v
Ústeckém kraji nejnižší porodnost, ale také třetí nejvyšší úmrtnost. Dlouhodobě
má nejnižší potratovost.

•

Došková se dostala mezi elitu: Při evropském juniorském šampionátu v
bulharském Plovdivu litoměřická šermířka Kateřina Došková nezklamala. Jako
jediná česká závodnice se totiž probojovala mezi nejlepších 32 účastnic. Ve
skupině si poradila s Estonkou, Španělkou i Dánkou, ale nestačila na ruskou,
izraelskou a rakouskou závodnici. I tak si ale bez problémů jako 47. nasazená
zajistila postup do eliminačních bojů. A ani ty neznamenaly stopku. Nejprve
porazila osmnáctou Ukrajinku Stepanyan 15:11. Poté narazila na Elmer
(Rakousko), se kterou sice prohrála ve skupině, ale v boji o šestnáctku už byla
úspěšnější a s levorukou závodnicí si poradila (15:11). Došková pak sice v boji
o čtvrtfinále nestačila na Rumunku Schlier (8:15), ale se senzačním 16. místem
musela být spokojena.

•

Kyrgyzská státní televize točila dokument v Litoměřicích: Státní kyrgyzská
televize přijela do Litoměřic natáčet část připravovaného dokumentu o České
republice. Televizní štáb včera natočil rozhovor s místostarostou Litoměřic
Karlem Krejzou a poté vyrazil na prohlídku Kalichu, Richardu a chystal se
navštívit také Památník Terezín. Hlavním důvodem, proč se Kyrgyzstán zajímá
právě o Litoměřice, je litoměřický fotograf Petr Klingr. Ten do Kyrgyzstánu jezdí
fotit a v minulém roce měl k tomuto cyklu výstavu v litoměřickém hradu. Podívat
se na ni přijel i kyrgyzský velvyslanec Ermek Ibraimov. Dokumentaristé z
Kyrgyzstánu chtějí zachytit historii i současnost města. Štáb se těšil i na
návštěvu litoměřického minipivovaru Labuť, kde jim prozradili tajemství výroby
piva.

•

Po dvaceti letech se do Litoměřic vrátí mistrovství světa hokejbalu:
Kanada, Spojené státy americké, Rusko a další státy se v druhé polovině
června zúčastní Mistrovství světa WBHF v hokejbalu. Hostit ho budou Lovosice
a Litoměřice. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč při této příležitosti přivítal
hlavní organizátory akce světového významu, viceprezidenta světové
hokejbalové federace WBHF Jaroslava Melíška, Jiřího Skřivánka z pořádajícího
oddílu Killers Litoměřice a trenéra bronzové juniorské reprezentace z loňského
mistrovství světa v Praze. „Jsem velice rád, že se tato akce v Litoměřicích
uskuteční,“ zhodnotil starosta Litoměřic myšlenku vrátit světový hokejbal do
Litoměřic po téměř dvaceti letech. V roce 1998 ještě v takzvané „průvan aréně“,
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jak se tehdy zimnímu stadionu říkalo, dokázala Česká republika získat titul
mistrů světa. V samotných Litoměřicích se přitom odehraje okolo 15 zápasů.
•

Bývalý litoměřický soudce Jelínek si odpyká 2,5 roku: Bývalý litoměřický
soudce Ladislav Jelínek si odpyká dva a půl roku ve vězení za to, že za úplatky
sliboval ovlivnění některých soudních řízení. Zaplatit by měl také peněžitý trest
devadesát tisíc korun. Pokud by nezaplatil ve stanovené lhůtě, stráví ve vězení
o osm měsíců déle. Rozhodl o tom v úterý Krajský soud v Praze, který mu o rok
snížil původní trest. Rozsudek je pravomocný. Proti rozhodnutí lze podat
mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu. Obžaloba
bývalého litoměřického soudce vinila z toho, že přes prostředníka chtěl 380 tisíc
korun od muže, kterého Jelínkův kolega Vlastimil Nedvěd soudil za uplácení
litoměřické cizinecké policie. Jelínek byl už dříve pravomocně odsouzen k tříleté
podmínce za korupci. Další bývalý soudce z Litoměřic Josef Knotek tehdy dostal
trest 5,5 roku vězení a další tři lidé podmínky kvůli ovlivňování kauz za úplatek.
Kvůli této kauze byli oba soudci v roce 2011 zproštěni funkce.

•

Litoměřický výrobce čerpadel Hennlich zvýšil loni tržby: Výrobce čerpadel
a zařízení pro průmysl Hennlich zvýšil loni meziročně tržby o čtyři procenta na
rekordních 738 milionů korun. Firmě z Litoměřic se podařilo najít nová odbytiště
a nahradit propad zakázek u těžební společnosti OKD. Informoval o tom mluvčí
společnosti Martin Jonáš. Letos chce podnik přijmout deset nových
zaměstnanců, kterých má v současnosti přes 200. Hledá především lidi s
technickým zaměřením.

•

Litoměřické gymnazistky uspěly: Studentky litoměřického Gymnázia Josefa
Jungmanna zvítězily v regionálním kole prestižní soutěže Čtvrtlístek, memoriálu
herce a dabéra Rostislava Čtvrtlíka. Johana Petrovičová se představila v
kategorii recitace s humornou pohádkou pro dospělé od Michala Viewegha a
Alena Svobodová vystoupila v kategorii dramatizace se satirickou etudou „S
Hamletem v hodině biologie“. Obě se radovaly z triumfu a postupu do
celostátního finále, které se uskuteční 20. 21. dubna v děčínském divadle.

•

Průzkum názorů mládeže: Více zeleně, více sportovního vyžití nebo zřízení
KFC a McDonald's. I taková jsou přání studentů základních a středních
litoměřických škol, která vzešla z hlasování o Desatero problémů města v rámci
Mladého fóra 2017. Padesát žáků a studentů společně se zástupci odborů
města vznášelo náměty na zlepšení života ve městě. „Nakonec proběhlo
závěrečné hlasování, ze kterého vzešlo tzv. Desatero. K těmto 10 TOP
problémům z Mladého fóra přidáme také problémy ze školních fór (vždy jeden
za školu). Výsledné problémy předložíme vedení města k řešení,“ řekla Rita
Vlčková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice. Dalšími náměty, které
vzešly z hlasování mladých a školních fór jsou například: převést gymnázium
pod správu města, snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy, likvidovat
nelegální skládky, opravit cyklostezku podél Labe, kontrolovat teploty ve
školách či vyhnat narkomany z horního nádraží.
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•

Festivalovou sezonu otevře JOF: Festivalovou sezonu v Litoměřicích otevře
28. dubna komorní akce s názvem JOF Jarní očistný festival aneb Jezuitská
žije. Tato sousedská slavnost oživí již počtvrté prostor parkánů José Rizala v
Litoměřicích. Přinese sem divadlo, tanec, hudbu, výtvarné umění, kávu lokální
pražírny a mnohé další atrakce, které dělají lidé pro lidi. Bohatý program potrvá
až do sobotního večera a rozhodně je na co se těšit.

•

Litoměřice se s ligou rozloučily výhrou: Soutěž sice zakončili vítězstvím, ale
to už nic nezměnilo na tom, že stolní tenisté TTC Litoměřice obsadili v I. lize
poslední příčku. U stolů SF SKK El Niňo C se z hostujícího výběru nejvíce dařilo
Janu Pinkovi, proti nekompletní pražské Spartě byl naopak nejlepší Lukáš Lev.

•

V pátek ožije legendární Hlásek. Vystoupí v litoměřickém hradu: Litoměřice
Na svou starou slávu zavzpomíná při koncertu tento pátek legendární
litoměřický pěvecký sbor Hlásek. Koncert, který je zároveň setkáním bývalých
členů a členek i sbormistrů, začne v 19 hodin v kongresovém sále Hradu v
Litoměřicích a ředitelka pořádající ZUŠ Dominika Valešková jej už teď označuje
jako mimořádný. „Jedním z důvodů je ten, že se loučíme s paní učitelkou
Vlastou Vávrovou, která více než tři desítky let tento dětský sbor vedla a která
se teď stěhuje z Litoměřic za rodinou do Poličky.“ Účast na páteční akci přislíbili
také litoměřický sbormistr Vladimír Frühauf, který Hlásek zakládal a který letos
oslaví 80 let, dále Adolf Škarda a Václav Hanč, kteří Hlásek několik let vedli, a
přijede i řada bývalých zpěvaček. „Myslím, že to bude setkání v milém,
radostném duchu,“ říká ředitelka základní umělecké školy s tím, že i když
původní Hlásek ožije na zmíněném koncertu, momentálně ovšem neexistuje.
„Máme ale dva přípravné sbory Samohlásek a Souhlásek a čekáme, že možná
už brzy se z nich narodí Hlásek nový.“

•

Žáci litoměřické základní umělecké školy uspěli v kraji: Na úspěchy v
nedávném krajském kole klavírní soutěže základních uměleckých škol navázali
žáci litoměřické školy i ve hře na smyčcové nástroje. Z Teplic si po úterní krajské
soutěži odvezli celkem pět ocenění. Violoncellistka Ludmila Landová se v
kategorii do 26 let dělí o první místo a byla navržena na postup do ústředního
republikového kola v Praze. O čtyři druhá místa se ve svých kategoriích
postarali další hráčky na violoncello Marie Puldová a Nikol Loskotová, dále
houslistka Sára Korábová a ve hře na violu Lukáš Kacar. Za úspěchy mladých
muzikantů stojí i práce jejich učitelů v tomto případě Jany Šillerové a Miroslava
Ročka. Počátkem dubna čeká žáky ZUŠ ještě krajská soutěž ve hře na kytaru.
Litoměřická a lovosická škola budou mít v Mostě dvě „želízka v ohni“ Martina
Hávu a Štěpána Mičku.

•

Aukční večer hospicu byl úspěšný: Benefiční aukční večer Hospici svatého
Štěpána, který se konal ve středu v prostorách Hradu Litoměřice, vynesl téměř
155 tisíc korun. „Peníze z aukce budou použity na zajištění péče o pacienty
domácího hospice,“ uvedla za hospic Irena Vodičková a doplnila, že hospic
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velmi děkuje všem účastníkům aukce a velmi si váží podpory, kterou hospic z
jejich strany má. Další větší společenskou akcí, kterou litoměřický hospic
chystá, bude třetí ročník Běhu pro hospic. Uskuteční se v sobotu 3. června.
Veškeré informace o běhu zájemci najdou na webových stránkách hospicu.
•

Championem je rulandské šedé: Komise degustátorů včera po dvoudenním
hodnocení obodovala poslední várku z 820 vzorků přihlášených do soutěže při
15. ročníku Vinařské Litoměřice. Letos výrazně uspěla vína z Čech, titul
Champion výstavy získá Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr z vinařství České
zemědělské univerzity v Praze. Druhé místo patří Merlot, 2015, pozdní sběr,
vinaře Kosíka z Tvrdonic, bronzovou příčku získal Ryzlink rýnský, 2015, pozdní
sběr, Školního statku Mělník. „Tentokrát se nám sešla vína dvou vynikajících
ročníků 2015 a 2016 a tomu také odpovídá bodové ohodnocení. Odhaduji, že
tolik zlatých medailí dosud v této soutěži ještě nebylo. Proto budeme poprvé na
Vinařských Litoměřicích udělovat také velké zlaté medaile,“ uvedl předseda
Cechu českých vinařů Jiří Čábelka.

•

V Doksanech bylo téměř 23 stupňů: Na meteorologické stanici v Doksanech
dosahovala teplota vzduchu včera 31. 3. v 16 hodin 22,9 stupňů Celsia. A
zřejmě se jedná o teplotní rekord posledního březnového dne. Wikipedie uvádí,
že dosud nejvyšší naměřená teplota byla v roce 1968 21,7 stupňů.
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Duben
•

Den se spisovatelem: Na základní škole Havlíčkova v Litoměřicích se stalo již
tradicí, že si vždy na jaře pozve někoho ze současných českých spisovatelek a
spisovatelů, kteří píší knihy pro děti. Jsou totiž ti nejkompetentnější pro to, aby
děti zaujali svými knížkami a tak je přetáhli do děje zajímavých příběhů od
počítačů a televize. A tak už u nás na besedách s dětmi byl pan Černý, paní
spisovatelky Štulcová, Peroutková, Braunová a Krolupperová. A letos k nám
zavítal pan spisovatel Jiří Walker Procházka. Připravil si pro žáky 2., 3. a 4. tříd
velmi zajímavé devadesátiminutové bloky s workshopy, v nichž děti seznámil s
tvorbou komiksových příběhů. Žáky téma velmi bavilo, aktivně spolupracovali a
zapojili se do řešení úkolů v pracovních listech. V závěru besedy měly děti
možnost si autorovy knihy i s jeho autogramem zakoupit a doma nebo v rámci
čtenářského klubu se ponořit do dobrodružného čtení.

•

Výměna trenéra FK Litoměřicka: Fotbalisté FK Litoměřicko v třetiligových
odvetách ještě nevyhráli, dvakrát selhali v domácím prostředí (prohry 0:1 a 2:3,
vždy po penaltovém rozstřelu), jednou podlehli na Vltavínu (3:0). Na neúspěšné
výsledky vedení zareagovalo. „Mužstvo povede v následujících čtrnácti dnech
jako hlavní trenér dosavadní asistent Michal Slabý. Zkoušíme udělat něco pro
to, aby se mančaft zase nakopl. Věřím, že máme kvalitní hráče, kteří fotbal hrát
nezapomněli, vždyť i v přípravě to bylo z tohoto pohledu dobré. Snad to půjde i
teď,“ věří předseda FK Radek Bania. Michal Slabý, který by měl mít k dispozici
podle informací Deníku i nového asistenta Milana Štěrbu, povede Litoměřicko
už zítra ve Štěchovicích proti rozjetým domácím. Ti vyhráli sedmkrát v řadě a
posunuli se už na pátou příčku.

•

Gardenline třetí! : Futsalisté Gardenline Litoměřice zvládli v posledním kole
základní části Chance futsal ligy roli favorita a porazili v domácí hale Chemik
Nejzbach Vysoké Mýto jasně 7:3. Zajistili si třetí příčku a v play off je čeká
pražská Sparta.

•

Soud s únoscem dětí: U ústeckého krajského soudu začalo 3. dubna hlavní
líčení se Zdeňkem Hryščenkem, který na ústeckém Střekově ve speciálně
upravené garáži věznil dvě děti z Litoměřicka. Jednání soudu začalo oproti
plánu až o hodinu později. „Bylo nutné zajistit ošetření obžalovaného,“ uvedl
předseda senátu Jiří Bednář. Hryščenko odmítl před soudem vypovídat, v
přípravném řízení se ale k únosu přiznal. Dětem podle svých slov nechtěl ublížit.
V dopisech zaslaných soudu požádal o doživotní trest. Děti zmizely loni 28.
srpna. Hryščenko je podle obžaloby svázal u soutoku Labe a Ohře v
Litoměřicích, mířil na ně zbraní a po několika hodinách je převezl do střekovské
garáže. Soud nakonec vynesl rozsudek šestnáct let ve věznici se zvýšenou
ostrahou a zabezpečovací detence v ústavu.

•

Pěvecký sbor Barvičky postoupil do celostátní soutěže: Na regionálním
kole soutěže dětských pěveckých sborů, které se konalo na konci minulého
týdne Litoměřicích, sbory z pořádající Základní školy v ulici Boženy Němcové
výrazně uspěly. Sedmikrásky holčičky z 1. tříd si odnesly stříbrné pásmo,
Barvičky a Modrásci ( dívky ze 3.,4. tříd) zlatá pásma a Barvičky(na snímku)
ještě nominaci na celostátní kolo této soutěže do Uničova. Protože se ve stejný
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den na stejném místě konala také regionální soutěž středoškolských sborů,
soutěžil zde i mužský komorní sbor Pánů kluků. Ten si vyzpíval také zlato a
postup na celostátní finále této soutěže do Opavy. Soutěž byla vyvrcholením
21. ročníku festivalu sborového zpěvu Litoměřická notička, kterým „Božena“
odstartovala oslavy 111. výročí svého založení.
•

Tržnice Zahrady Čech: Zahrádkáři míří od dnešního dne do Litoměřic na
oblíbenou Tržnici Zahrady Čech. Do Litoměřic dorazí zhruba 340 prodejců a
vystavovatelů, kteří budou do neděle nabízet hlavně materiál a potřeby pro
zahradu a volný čas. Pro návštěvníky je každý den od 10 hodin připraven i
doprovodný kulturní program, který graduje po 13. hodině muzikálovými hity.
Slavnostní zahájení prodejní výstavy, která je spojena s akcí Bydlení na
Zahradě Čech, proběhne dnes ve 13 hodin v amfiteátru. Většina prodejců je
připravena nabídnout zákazníkům poradenství k prodávanému zboží.
Zajímavostí, která patří k Bydlení, je regionální kolo soutěže žáků oboru
instalatér.

•

Začalo diecézní setkání mládeže: V Litoměřicích se koná 52. diecézní setkání
mládeže. Včerejší večer patřil křížové cestě ve formě stínového divadla.
Program pokračuje výlety, sportem nebo pomocí v hospicu také dnes a
zakončený bude mší svatou s biskupem Janem Baxantem.

•

Jarní úklid Litoměřic: Česko je zase čistější. Na řadě míst regionu uklízely
stovky lidí. Po akci si za odměnu opekli špekáčky. Ústecký kraj Tradiční jarní
úklid Ukliďme Česko zlákal v sobotu v našem regionu stovky dobrovolníků. Sběr
odpadků za litoměřickým hřbitovem organizoval zastupitel Tomáš Sarnovský.
„Letos je odpadků méně než loni, myslím si, že se čistota ve městě postupně
zlepšuje,“ řekl Sarnovský. Ve své úklidové snaze nezůstal sám, podpořit ho
přijel i ministr životního prostředí Richard Brabec, který v Litoměřicích bydlí.
Stejně jako všichni ostatní nafasoval rukavice, pytel a pustil se do práce. Do
úklidu kolem cyklostezky a břehu Labe se zase pustil místostarosta Litoměřic
Karel Krejza, který do práce zapojil i svou dceru. Okolo Labe se uklízelo hned
na několika místech, od čističky odpadních vod, přes Střelecký ostrov až ke
zmíněné cyklostezce. Na soutoku Labe a Ohře si to zase vzala na starost
Naděje Litoměřice. „Společně s kolegy a klienty azylového domu jsme uklízeli
v okolí soutoku řeky Labe a Ohře. Ve skupině deseti lidí jsme nasbírali celkem
16 pytlů odpadu. Odměnou pro všechny zúčastněné bylo závěrečné opékání
špekáčků,“ uvedla sociální pracovnice azylového domu Tereza Lachmanová.
Dalších osmnáct lidí bez domova společně se dvěma zaměstnanci terénního
programu uklízelo za Penny marketem a dali tak najevo, že na prostředí, ve
kterém žijí, jim záleží.

•

Pohled na Portu Bohemicu se dostal na poštovní známku: Velké Žernoseky
Stráně Českého středohoří se v těchto dnech odívají do květného zábalu. Jejich
krásu připomíná Českou poštou čerstvě vydaná příležitostná poštovní známka
Krásy naší vlasti: Porta Bohemica. K dispozici je už na filatelistických
přepážkách a vybraných pobočkách České pošty. Vyšla nákladem 160 tisíc
kusů a její nominální hodnota je 20 Kč, což odpovídá ceně za poštovné
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obyčejného psaní do 100 g. Autorem výtvarného návrhu je Adolf Absolon, rytinu
vyhotovil Miloš Ondráček. Na známce je vyobrazen pohled na údolí Labe, na
obzoru jsou vrcholy Kletečné a Kubačky, vpředu Velké Žernoseky s vinicemi.
•

Téměř jedenáct tisíc lidí z Litoměřicka čelí exekuci: Zhruba každý šestý
obyvatel Ústeckého kraje nezvládá své dluhy a zajímají se o něj exekutoři.
Dohromady dluží Severočeši jen na jistině téměř 29 miliard korun. Jedná se
přitom jen o jistinu, tedy jen čistý dluh bez nákladů exekutorů. Vymáhaná částka
je tak výrazně vyšší. V některých obcích jsou v exekuci i dva lidé z pěti. V rámci
regionu jsou na tom obyvatelé Litoměřicka a Podřipska nejlépe. Ze 100 291
obyvatel nad 15 let z nich čelí exekuci 10 440. Podle údajů z mapy exekucí je
na Litoměřicku nejhorší situace v obci Vrbice. Ze 404 obyvatel starších patnácti
let je jich 88 v exekuci. A ne v jedné, celkový počet evidovaných exekucí je ve
Vrbici 1 096. Patnáctiprocentní hranici v počtu exekucí překročili také obyvatelé
Hoštky, Vlastislavy nebo Vrbičan. S nepatrným odstupem se k ní pak blíží lidé
z Velkých Žernosek, Černivi a Kostomlat pod Řípem. Téměř čtrnáct procent
starších 15 let má zkušenosti s exekutory také v Úštěku či ve Štětí. A naopak
jeden z nejmenších podílů na počtu exekucí v okrese drží Sedlec na Lovosicku.
Ze 176 lidí s občanským průkazem zažilo exekuci jen pět z nich.

•

Tržnice Zahrady Čech: Letošní Tržnici a Bydlení na Zahradě Čech potrápilo
chladné počasí, přesto jsou pořadatelé spokojeni jak s účastí prodejců, kterých
přijelo na 350, tak s návštěvností, jež byla v neděli před uzavřením výstaviště
odhadována kolem 30 tisíc lidí.

•

Litoměřice vychovávají v Keni nové farmáře: Díky finanční podpoře města
se ve východoafrické Keni rodí noví farmáři. Žáci osmých ročníků škol i jejich
rodiče díky příspěvku mohou lépe zdokonalovat své dovednosti ve farmaření s
použitím nové výbavy, která je mimo jiné z darovaných peněz pořizována.
Město Litoměřice vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 50 000 korun, kterou chce
každoročně posílat v rámci globální odpovědnosti keňskému městu Ndere.
„Díky naší podpoře se tak buduje školní farma při Primary school Ndere,“
vysvětlila
koordinátorka
fairtradového města
Litoměřice Bohdana
Dojčinovičová. Budování první školní tréninkové farmy bylo zahájeno v lednu
2017. „Všichni zde mají o farmu velký zájem, jsou dobře motivovaní a výborně
spolupracují,“ uvedla Renata Rokůsková, ředitelka společnosti Shinebean
o.p.s., která pomoc organizuje. O farmu při škole se bude starat 40 osmáků,
kteří by se dle přání školy měli specializovat na pěstování sazenic stromů. „Je
to dobrá volba. Očekáváme, že farma bude přispívat zeleninou školní kuchyni,
a až bude farma zisková, bude přispívat na jídlo a hygienické potřeby
nejchudším žákům,“ doplnila Renata Rokůsková. Za finance od města
Litoměřice se bude v nejbližších dnech pořizovat ještě potřebné nářadí, osivo a
zejména zajištění závlahy, která v obdobích sucha nutná i přes to, že zde v
souhrnu spadne 2 200 mm srážek ročně. Vše by organizátoři chtěli mít hotové
do června, než přijde období dešťů. Vesnice Ndere má 1658 obyvatel a většina
rodin vlastní políčka o průměrné rozloze cca 0,4 hektaru, kde se obyvatelé
většinou věnují farmaření či drobné řemeslné výrobě. Většina farem slouží jako
samozásobitelské, pouze část produkuje také na prodej. Zemědělce zde trápí
nízká produkce, která je zapříčiněná především nedostatečnými znalostmi i
technologiemi a špatným hospodařením s vodou.
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•

Litoměřický Schizzo band postoupil na ‚republiku‘: Úspěchy litoměřické
základní umělecké školy v krajských kolech soutěží ZUŠ korunoval v tomto
týdnu její orchestr Schizzo band. Kapela, kterou tvoří žáci pod vedením Jana
Veselého a za spolupráce Jiřího Ospalíka, si totiž prvenstvím v kategorii
jazzových a jiných orchestrů vybojovala postup do ústředního kola. Z deseti
soutěžících kapel postoupily ještě orchestry z Jirkova a Litvínova.
Litoměřická ZUŠ tak bude mít na ‚republice‘ celkem čtyři ‚želízka v ohni‘. Kromě
Schizzo bandu v kapelách to jsou Tereza Neužilová a Magdaléna Pallasová ve
hře na klavír a Ludmila Landová ve hře na violoncello.

•

Jan Baxant zkolaboval, musel ho zastoupit pražský biskup: Zelený čtvrtek
neznamená jen zelené pivo. V církevním kalendáři se jedná o velmi významný
svátek. Je dnem připomínky poslední večeře, kterou slavil Ježíš s apoštoly a při
níž ustanovil svátost kněžství a Eucharistie, tedy svátost Ježíšova těla a krve.
Zelený čtvrtek je dnem připomínky poslední večeře Ježíše Krista. Tradičně se
proto již dopoledne v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích setkali všichni
kněží litoměřické diecéze u Missa chrismatis, kde byly svěceny posvátné oleje.
Večer následovala mše svatá se symbolickým mytím nohou učedníků, která má
připomenout Ježíšovu pokoru. Tento den navíc utichají zvony a hudební
nástroje. Litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, který byl ve středu
hospitalizován v nemocnici, a nemohl proto slavit liturgii Zeleného čtvrtka,
zastoupil Mons. Karel Herbst, emeritní světící biskup pražský. Litoměřický
biskup Jan Baxant je podle našich informací hospitalizován v ústecké
Masarykově nemocnici s akutní srdeční příhodou, kam byl převezen ve středu
dopoledne. „Stav pana biskupa Jana Baxanta je nyní zase o něco lepší a v
nejbližších dnech by mohl být převezen z Ústí nad Labem do litoměřické
Městské nemocnice,“ potvrdil ve čtvrtek večer generální vikář Martin Davídek.

•

Pocitová mapa Litoměřic: Litoměřičané svůj volný čas tráví nejraději v parku
Václava Havla a na Střeleckém ostrově. Naopak se jim nelíbí v okolí bývalého
pivovaru. Vyplývá to z pocitové mapy, kterou respondenti sestavili podle
vlastních dojmů. „Pocitovou mapu jsme ve městě Litoměřice poprvé vystavili v
rámci akce Kulatý stůl, a to už v lednu 2016. Sběr dat následně probíhal v
půlročním intervalu, například v městské nemocnici, v Knihovně K.H. Máchy
nebo při akcích Desatero problémů Litoměřic, diskusním fóru zastupitelstva
mládeže a také při akci Místa přátelská seniorům,“ uvedla Jana Eflerová,
referentka samosprávy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Místa na mapě
Litoměřic hodnotilo dohromady 2 990 lidí. Mezi nejoblíbenější místa k trávení
volného času patří park Václava Havla, Střelecký ostrov a restaurace
Johannahof. Mezi místa označená „tady se mi líbí“ patří opět Johannahof,
Mostná hora a Mírové náměstí. Naopak nejčastějším místem s označením „zde
se mi nelíbí“ je podle dotazovaných bývalý pivovar a staré dolní nádraží. Jako
zapomenuté místo občané vnímají výstaviště Zahrada Čech a kdysi majestátní
vilu Pfaffenhof, dnes ruinu známou jako Fafák. Bezpečně se obyvatelé podle
mapy cítí na Mírovém náměstí, nebezpečně v okolí Labe, na dolním nádraží a
v okolí Severky. Jako výsledek této analýzy byly v místech posíleny hlídky
městské i státní policie a proběhla také instalace kamery.

35

•

Pracovna v ulici Na Valech se otevírá veřejnosti: Na jaře uplyne rok, co byly
v litoměřické ulici Na Valech (naproti poště) otevřeny prostory Pracovny, s.r.o.,
které jsou současně zázemím Klubu Minerva 21, Porty Bohemiky a sídlem
Nadačního fondu Delfín šance dětem. Provozovatelé zařízení, které slouží
především ženám, sem dnes zvou veřejnost. Proběhne tam Den otevřených
dveří spojený se třemi semináři a konzultacemi. Od 10.30 hodin představí Klára
Chvapilová ukázku lekce sdílené jógy pro děti i dospělé, od 12 hodin pohovoří
o prevenci nádorových onemocnění Líba Žamberská a od 14 hodin o kaši jako
zdravém produktu výživová poradkyně Libuše Davidová. Pro děti je po celý den
připravena dílnička pod vedením Míly Maškové.

•

Silný mráz víno nepoškodil: Včerejší (21. duben) ranní mráz vinnou révu
nepoškodil. Shodli se na tom Deníkem oslovení vinaři z litoměřického okresu,
kteří hned ráno vyrazili své vinice zkontrolovat. Jarní mrazy dokáží révu
zdecimovat. Například jako v květnu roku 2011.

•

Charitní domov sv. Zdislavy v Litoměřicích dostal nové auto: Díky reklamní
agentuře Kompakt spol. s r.o. se od roku 1997 podařilo za pomoci firem a
společností po celém území republiky v rámci unikátního projektu „Sociální
automobil“ s úspěchem předat již 650 „sociálních automobilů“. Ve čtvrtek
20.4.2017 se mezi příjemce přiřadil také Charitní domov sv. Zdislavy, který
provozuje Farní charita Litoměřice. Předávací akce se zúčastnilo 24 hostů a
sponzorů auta, mezi nimi i místostarosta Ing. Pavel Grund. V úvodu patřil velký
dík paní Ireně Petráskové z firmy Kompakt Teplice, díky níž se podařilo sehnat
potřebný počet zájemců o reklamu na vozu. Příjemnou atmosféru navodili svým
smyčcovým vystoupením studenti ZUŠ Litoměřice pod vedení pana učitele
Ročka. Ředitelka Farní charity Litoměřice, zřizovatele Charitního domova
Růžena Kavková se tentokrát akce zúčastnit nemohla, a tak děkovná slova
zazněla od vedoucí Domova Jaroslavy Biolkové a prezidenta Diecézní charity
Litoměřice P. Józefa Szeligy. „Dosud mohli naši klienti využívat pouze prostory
zahrady, která patří k Domovu. Sociální automobil nám nyní umožní účastnit se
akcí a pořádat výlety i mimo naše zařízení, za což velmi děkujeme,“ uvedla
vedoucí Domova. Na hosty pak čekala prohlídka vozu, Domova a raut, který
připravili včetně malých dárečků zaměstnankyně sv. Zdislavy.

•

Na Vinařské Litoměřice letos přišlo rekordních pět tisíc lidí: Do soutěže
bylo přihlášeno celkem 820 soutěžních vzorků. Jako velmi vydařený zhodnotil
letošní jubilejní ročník 15. Vinařských Litoměřic jejich pořadatel Pavel
Kacerovský. „Přišlo rekordních pět tisíc lidí. Podle ohlasů byli všichni spokojení
a nadšení skvělou atmosférou,“ řekl Kacerovský a dodal, že se představilo 56
vinařů a vinařství a další partneři výstavy. Do soutěže bylo přihlášeno celkem
820 soutěžních vzorků, soutěžila vína z šesti států, kromě České republiky také
vína ze Slovenska, Německa, Itálie, Portugalska a Bosny a Hercegoviny. V
soutěži bylo uděleno 19 velkých zlatých medailí, 170 zlatých medailí a 68
stříbrných medailí. Championem výstavy se stalo Rulandské šedé, pozdní sběr,
ročník 2015 z vinařství České zemědělské univerzity v Praze a získalo cenu
prezidenta ČR Miloše Zemana Prezidentský pohár. Bylo uděleno i dalších 13
hlavních ocenění. Generálním partnerem vinařské výstavy byl Ústecký kraj,
který výstavu zařadil do programu Rodinné stříbro, v rámci něhož jsou
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podporovány nejvýznamnější a nejprestižnější kulturní, společenské a
sportovní akce regionu.
•

Revitalizace Palachovy ulice: Dlouho očekávaná a diskutovaná revitalizace
ulice Palachova v Litoměřicích pomalu startuje, výsledkem má být kromě jiného
i vyšší počet parkovacích míst a více zeleně. Aktuálně je průjezd ulicí uzavřený
a realizace projektu rekonstrukce má být zahájena ihned po dokončení právě
probíhající rekonstrukce kanalizace. V té souvislosti došlo již před několika dny
k vykácení téměř čtyř desítek vzrostlých stromů lemujících obě strany silnice.
„V ulici jsme pokáceli celkem 27 stromů na povolení odboru životního prostředí,
dalších 8 stromů bylo podměrečných. Namísto toho dojde k vysazení 40 stromů
nových,“ upřesnil Ladislav Pošík, investiční technik odboru územního rozvoje
městského úřadu.

•

Výstava fenomén Merkur: Výstava české stavebnice Merkur, která již přes 90
let provází generace kluků a technicky založených dívek, probíhá v
litoměřickém muzeu od 13. dubna. Největší kolekci Merkuru vlastní Jiří Mládek
z Roudnice nad Labem, nadšený sběratel, propagátor polytechnických
stavebnic a autor této výstavy, který v komentované prohlídce ve čtvrtek 27.
dubna od 17 hodin provede a přiblíží zájemcům jak charakteristiky jednotlivých
typů stavebnic, tak zajímavosti vážící se ke konkrétním modelům. I když
výstava litoměřického muzea představuje pouze část jeho rozsáhlé sbírky,
postihuje celý vývoj této unikátní stavebnice od prvotních do novodobých
variant. Výstavu Fenomén Merkur bude možné navštívit do 4. června.

•

V Litoměřicích se dnes (29. 4.) koná Mezinárodní den tance: Letos poprvé
se k celorepublikové oslavě tance připojí také Litoměřice. Oslavy
Mezinárodního dne tance proběhnou za podpory Divadla K. H. Máchy a budou
také součástí Jarního očistného festivalu na Parkánech José Rizala v
Litoměřicích. Začátek je naplánovaný na 14. hodinu, následovat budou
workshopy, flashmob a od 18.30 hodin oslavy zakončí Taneční mozaika.

•

Diskuse o problémech Litoměřic: Nejvíce účastníků letošního veřejného
diskusního fóra „Desatero problémů – řešme je společně“ si přeje vybudovat
v Litoměřicích víceúčelovou sportovní halu. Námět, který vznikl u diskusního
stolu věnovaného sportu a volnému času, získal nejvíce hlasů od zhruba dvou
stovek lidí, které se akce pořádané každoročně v dubnu v domě kultury
zúčastnily. Na druhém místě se umístil požadavek na instalaci klimatizace a
modernizace vzduchotechniky v kině Máj a na třetím omezení počtu
parkovacích míst na Mírovém náměstí. Vlastní diskusní stůl měli i mladí
zastupitelé, zastupující žáky a studenty škol. Jejich požadavek na snížení
nájemného v domě kultury pro pořádání kulturních plesů se vešel do TOP
desítky.
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Květen
•

V Litoměřicích zahájí turistickou sezonu: Již zítra (3. 5.) bude v Litoměřicích
zahájena hlavní turistická sezona. Centrum cestovního ruchu Litoměřice
přichystalo pro tuto příležitost rozšíření turisticky oblíbené expozice Důl Richard
v proměnách času, která připomíná historii a současnost vápencového dolu
nacházejícího se v těsné blízkosti města Litoměřice na vrchu Bídnice. Další
významnou novinkou, která přispěje k zájmu turistů o Litoměřice, bude otevření
Galerie křišťálových doteků přímo v centru Litoměřic. Otevřít by měla v průběhu
května. Autorem unikátních otisků dlaní významných českých i zahraničních
osobností v křišťálovém skle, které tam budou k vidění, je litoměřický sklář Jan
Huňát, který kromě galerie plánuje v Litoměřicích v budoucnu vybudovat také
sklárnu. „Návštěvníci si v galeri budou moci prohlédnout například otisk dlaně
Václava Havla, Věry Čáslavské, Jiřího Menzela, Madeleine Albrightové nebo
Jaromíra Jágra a spousty dalších osobností,“ prozradil již před časem Huňát.

•

Josef Mayer byl zvolen do VV ČBF: Předseda oddílu Slavoj BK Litoměřice
Josef Mayer se stal po Valné hromadě České basketbalové federace v Praze i
členem Výkonného výboru ČBF. Výkonný výbor je ústřední orgán basketbalové
federace a jeho zástupci jsou voleni na pět let. ČBF povede v dalším volebním
období znovu Miroslav Jansta, který byl do čela českého basketbalu zvolen už
potřetí za sebou. Výsledky volební Valné hromady ČBF 2017: Miroslav Jansta
(předseda ČBF), Zdeněk Bříza (1. místopředseda ČBF), Jiří Zídek
(místopředseda ČBF), Ivan Zach, Petr Vrážel, Tomáš Kotrč, Daniel Kurucz, Petr
Čeněk, Josef Mayer (členové).

•

U letního kina pokřtili knihu Máj: V Hospodě U Letního kina byla včera
pokřtěna kniha Máj s ilustracemi Romka Hanzlíka. Na slavnostním představení
knihy zahrál i lídr skupiny Houpací koně Jiří Imlauf. Po koncertě zbyl čas také
na fotoprojekci a besedu o autorově putování.

•

Litoměřice oživily sochy s příběhy klientů Diakonie: Deset soch, deset
příběhů lidí s handicapem, kteří nacházejí přátelské místo v některé z šesti
sociálních služeb provozovaných zdejší Diakonií Českobratrské církve
evangelické. Od včerejška až do konce června se s nimi na různých místech
mohou potkávat obyvatelé a návštěvníci města Litoměřice. Jako formu
připomínky je zvolili pracovníci Diakonie u příležitosti 25. výročí její existence v
Litoměřicích. V parku Václava Havla si jubileum připomněli pracovníci
litoměřického střediska s klienty a hosty. Jeho historii připomněl zakladatel
Zdeněk Bárta.

•

Závod míru juniorů zahájen: Do 46. ročníku etapového Závodu míru juniorů
včera odstartovalo na litoměřickém Mírovém náměstí téměř 140 cyklistů z více
než dvacítky zemí celého světa. Mezi nimi i devět českých nadějí, šest se jich
sešlo v reprezentačním výběru, další tři oblékají dres mezinárodního výběru
Euroregionu. Po úvodní etapě následují dnes hned dvě další, nejprve dopolední
časovka jednotlivců v Třebenicích, poté odpolední část v okolí Roudnice nad
Labem. Do dění navíc zasáhli i hosté z německého partnerského města Míšeň,
čímž závod získal mezinárodní punc a navíc se tím podtrhl význam akce, při
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které starosta Ladislav Chlupáč odstartoval dětské závody a nechyběl ani při
předávání cen.
•

Petr Menš vystavuje v Galerii: Severočeská galerie výtvarného umění v
Litoměřicích představuje tvorbu malíře, grafika a pedagoga Petra Menše
retrospektivní výstavou s názvem Napříč časem / Through time. Výstava byla
zahájena vernisáží 4. května a potrvá do 11. června. Ve čtvrtek 25. května od
16:30 pak proběhne komentovaná prohlídka s autory výstavy, s Petrem
Menšem a Janem Škvárou.

•

Slovan hostí nejlepší: Tým starších minižákyň Slovanu Litoměřice ktg. U13 se
zúčastní Národního finále v basketbalu, které se hraje už o víkendu v
Litoměřicích. „Skončili jsme v naší oblasti za týmem z Ústí nad Labem, ale šanci
poměřit se s nejlepšími z republiky si vážíme,“ říká jedna z trenérek Slovanu
Petra Štěpánková. Dvanáct družstev (Hradec Králové, Pardubice, Sadská,
Olomouc, Brno, Ústí n. L., Havířov, Plzeň, Strakonice, Sparta Praha, USK
Praha, Litoměřice) je rozděleno do čtyř skupin, pořádající Slovan nastoupí dnes
od 9 hodin v hale U stadionu proti Sokolu ZVUS Hradec Králové a od 16:20 ho
čeká OSK Olomouc.

•

Sjezd rangerů v Litoměřicích: Celé město se od 9. 5. do 13. 5. stane místem
setkání více než 130 rangerů z 26 především evropských zemí. Cílem setkání
„Strážci v Evropě zkoumání nových přístupů v ochraně přírody” je výměna
zkušeností mezi rangery jednotlivých zemí a navázání bližší spolupráce nejen
v rámci Evropy. V přednáškách zazní informace od strážců z Kosova, Izraele
nebo o zapojení českých a slovenských dobrovolníků do ochrany zvířat před
pytláky na Sumatře. Zahájení kongresu začne ve středu 10. 5. v 9 hodin v Domě
kultury a na památku bude vysazena v centru města u Gotického dvojčete v 18
hodin lípa, kterou věnovala místní zahradnická firma Jirmus. Strom posvětí
generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek.

•

Sauvignon je šampionem Litoměřického hroznu 2017: Litoměřický hrozen
2017 již má svého šampiona. Hodnotitelé, kteří v pátek v hradu degustovali 133
soutěžních vzorků pocházejících z 27 českých a moravských vinařství, udělili
titul šampiona Sauvignonu (pozdní sběr, ročník 2016) z Žernoseckého vinařství.
To tak zopakovalo loňský úspěch, kdy obdrželo titul šampiona pro Modrý
portugal. Bodovaly i domácí Klášterní vinné sklepy Litoměřice, a to v kategorii
růžových vín a klaretů, kde získaly zlatou medaili pro Zweigeltrebe rose, ročník
2016. Nejvýše hodnoceným vínem v kategorii bílých vín pak byl Sauvignon z
Vinařství Podrábský, které získalo nejvyšší hodnocení i v kategorii červených
vín za Dornfelder (ročník 2016). Hodnocena byla i kategorie sladkých vín.
Zlatou medaili převezme zástupce moravského Vinařství Maděřič pro
Rulandské šedé, ročník 2016. Soutěžní, prezentační a prodejní výstava
Litoměřický hrozen se v hradu uskuteční 3. června od 10 hodin.

•

Slavoj skončil ve Final Four třetí: Basketbalisté Slavoje Litoměřice obsadili v
závěrečném turnaji Final Four I. ligy třetí příčku. Nejprve podlehli v semifinále
těsně týmu Basketball Nymburk B 77:78. V boji o bronz s BK Lokomotiva Plzeň
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už byli úspěšní, když zvítězili 93:81. Vítězem se stal pořádající Hradec Králové,
který zdolal ve finále Nymburk B 97:91.
•

Litoměřická knihovnice Eva Štíbrová napsala knihu pro děti: Eva Štíbrová
je dlouholetou pracovnicí a nynější akvizitérkou Knihovny Karla Hynka Máchy v
Litoměřicích. Nově se stala také autorkou knihy pro děti z prostředí knihovny
zvané Tajemství jedné knihovny aneb Ze života knižních skřítků, kterou
ilustrovala Monika Davidová.

•

Sochy v ulicích jsou terčem vtipálků i vandalů: Ani týden nevydržely bez
cizího zásahu v ulicích Litoměřic sochy představující klienty litoměřické
Diakonie. Lehké papírové sochy v životní velikosti potažené folií jsou častým
terčem vtipálků i vandalů. „Například Honzu z parku Václava Havla jsme našli
pohozeného až u obchodního domu Lidl,“ říká jejich autorka Helena Hingerová
s tím, že další z celkem deseti soch, které jsou po městě rozmístěny, někdo
celou „potetoval“ černým fixem. Bezúspěšné je zatím pátrání po podobizně
Járy, který společně s Radkou tvořil sousoší na chodníku vedoucím z Litoměřic
do Žitenic. Nyní tam stojí pouze socha Radky. Streetartová výstava
handicapovaných klientů Diakonie se v litoměřických ulicích koná u příležitosti
25. výročí Diakonie v Litoměřicích a má obyvatelům i návštěvníkům města
připomenout, že i takoví lidé mají své místo. K vidění bude do konce
června.„Mám radost, že sochy vzbudily tolik pozornosti. Většinou té pozitivní.
Některé lidi ale sochy dráždí a mají potřebu s nimi manipulovat. Trochu jsme to
čekali a báli se, že by to mohlo být mnohem horší než nyní. To, co se nimi děje,
myslím odpovídá stavu naší mládeže,“ dodal zakladatel Diakonie v Litoměřicích
Zdeněk Bárta.

•

Nový zvedací systém pomáhá uživatelům i zaměstnancům: Dojetí
zprostředkoval v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko nový
stropní zvedací systém, díky kterému mohou děti i mladiství upoutaní na
invalidní vozík vstát a chodit. „Je to pro náš denní stacionář velký pokrok a
dostáváme se tak na úroveň převyšující jiné denní stacionáře v republice.
Systém pomáhá v nácviku chůze lidem s omezenou pohyblivostí i v jejich
přenosu,“ vysvětlila ředitelka Srdíčka Ivana Humlová. Město přispělo na
modernizaci zařízení ze svého rozpočtu částkou 600 tisíc korun. „Největší
potěšení pro nás je vidět úsměv dětí poznávajících pohyb, který by bez tohoto
zařízení nikdy nezažily,“ dodala Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních
služeb a zdravotnictví města.

•

Mrazy zdecimovaly vinice i sady: Středeční mráz (10. 5.) zdecimoval nakvetlé
vinice i sady napříč celým Litoměřickem. „Škody na vinici odhaduju asi na
čtyřicet procent, nejvíce v níže položené části vinice v blízkosti Labe,“ říká
Zdeněk Vybíral z Vinařství svatého Tomáše z Malých Žernosek. Značné škody
hlásí také Dionýz Hutár z Vinařství pod Sedlem v Horních Chobolicích, kde jim
na vinici o rozloze jednoho hektaru pomrzlo zhruba třicet procent.Po mrazivé
noci z úterka na středu nejsou na tom dobře s odkvetlými stromy ani sadaři.
Teplota v tento den nebyla nijak nízká, ale minus jeden stupeň pod Sedlem zde
vydržel celých šest hodin.
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•

Netrh ozdobil premiéru v repre bronzem: To byla premiéra jako hrom. Mladý
litoměřický plavec Vojtěch Netrh si na mezistátním utkání olympijských nadějí
(mladší junioři ročníky 2001 2002) čtyř zemí (ČR, Polsko, Slovensko a
Maďarsko) v Bratislavě vedl parádně, když vybojoval dokonce místo na
stupních vítězů. Do českého týmu bylo nominováno celkem šest nejlepších
plavců ročníku 2002 a šest z ročníku 2001. Na základě výborných výsledků z
úvodu sezony byl do družstva zařazen právě i litoměřický borec (r. 2002). A
reprezentační premiéra se Netrhovi povedla na jedničku. „V hlavní disciplíně na
200 metrů prsa se Vojtovi dařilo. Vybojoval bronzovou medaili ve vynikajícím
čase 2:25,66. Tento čas je splnění limitu pro zařazení do reprezentace mladších
juniorů pro příští sezonu,“ byl spokojený Šetek.

•

Litoměřická teplárna výrazně sníží emise síry ve spalinách: Od příštího
roku začne platit nová emisní norma, která nařizuje významně snížit emise i
menším teplárnám. Právě v těchto dnech proto v teplárně, jež zásobuje velkou
část Litoměřic staví najatá firma dva nové zásobníky. Z nich se do uhlí bude
dávkovat vápenec, který na sebe bude síru vázat. Této technologii dal
provozovatel přednost před nízkosirným uhlím z dovozu, které má nižší
výhřevnost. Zkouška odsíření by měla proběhnout v srpnu v době kompletní
odstávky. Přestože topná sezona pomalu končí, spálí litoměřická výtopna
denně zhruba 50 tun bílinského hruboprachu.Litoměřická teplárna měla ještě
před padesáti lety pouze dva kotle, před deseti lety ty nejstarší prošly opravami
a úpravami. Snížil se úlet popílku spalinami a hruboprachu do ovzduší ze
skládky. Za tu dobu se její kapacita k zajištění vytápění nových sídlišť výrazně
zvýšila, disponuje čtyřmi kotly o celkovém výkonu 41,5 megawattů. K systému
zásobování domů teplem patří 12 velkých a 40 kompaktních předávacích
stanic, které jsou poblíž domů. K nim vedou desítky kilometrů primárních a
sekundárních potrubí. Dominantou teplárny je 97 metrů vysoký komín.

•

Na Mistrovství světa v mariáši míří i karbaníci z Litoměřic: Mezi 204 hráči,
kteří se v sobotu 20. května ve Zruči nad Sázavou zúčastní Mistrovství světa v
mariáši, jsou i čtyři hráči z Litoměřic. O vítězství míří do středních Čech bojovat
Ladislav Štrobl, Jiří Hervert, Alois Malý a Petr Pospíšil. Litoměřice budou mít
zastoupení také v dalším z celkem 51 družstev. V týmu s názvem CDD je další
Litoměřičan Dmitryj Pospíšil.

•

Litoměřický úřad ocenilo ministerstvo prvním místem: Městský úřad v
Litoměřicích získal nálepku nejpřívětivějšího úřadu v Ústeckém kraji, na druhém
místě se umístil Děčín a třetí skončil Most, celorepublikově pak získal prvenství
Žďár nad Sázavou. „Byla oceněna dlouholetá kvalitní práce celého kolektivu
zaměstnanců úřadu, neboť každým rokem hledáme společně další cesty
vedoucí k vylepšení fungování úřadu ve prospěch uživatelů jeho služeb, tedy
našich občanů,“ neskrýval radost z úspěchu starosta Ladislav Chlupáč.
Konkrétními příklady dobré praxe bylo například zavedení bezplatné právní
poradny pro obyvatele města i okolí, zřízení Czech POINT v budově městské
nemocnice, prorodinné dny, které úřad nabízí pro své zaměstnance a zejména
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pro jejich děti, nová elektronická úřední deska, zvýšení informovanosti občanů
prostřednictvím aplikace mobilní rozhlas, sociální sítě nebo web města.
•

Chovatelé představili na tři tisíce psů a fen: Výstaviště Zahrada Čech v
Litoměřicích hostilo o víkendu jednu z největších výstav psů v Česku. Podobně
jako v předchozích ročnících se mezinárodní přehlídky Nord Bohemia Canis
zúčastnilo téměř 3 000 psů a fen všech plemen. Vedle českých zástupců měli
největší zastoupení chovatelé z Německa a Polska, mezi novými vystavovateli
pak byli Britové, Finové či Rusové. Nejpočetnějším plemenem byl v sobotu
stafordšírský bulteriér s 94 zástupci, zlatých retrievrů přijelo 57.

•

Z nemocnice bude akciová společnost. Ve mzdách se už nemusí držet
tabulek: Rozpory v litoměřickém zastupitelstvu provázely hlasování o změně
právní formy litoměřické nemocnice. Návrh, aby se z nemocnice stala akciová
společnost, nakonec na mimořádném zastupitelstvu prošel. Město ujišťuje, že
se pacienti nemají čeho bát. „Rozsah poskytovaných zdravotních služeb
zůstane zachovaný. Stejně tak nemocnice bude i nadále ve stoprocentním
vlastnictví města Litoměřice,“ vyloučil spekulace, že má dojít k privatizaci
nemocnice, starosta města Ladislav Chlupáč. Stejně tak zůstanou zachovány i
veškeré pracovně-právní vztahy zaměstnanců nemocnice. Hlasování probíhalo
tajně. Sedm zastupitelů z řad opozice se ho proto odmítlo zúčastnit. Patnáct
zastupitelů hlasovalo pro, dva proti, dva se zdrželi. Petr Panaš ze strany
Zelených například navrhoval, aby se důležité rozhodnutí, jakou změna právní
formy nemocnice je, stala tématem příštích komunálních voleb v roce 2018.
Proto se i on rozhodl hlasování neúčastnit. Nehlasovali ani zastupitelé za hnutí
ANO, kteří nebyli programově proti přechodu nemocnice na akciovou
společnost, ale vadilo jim právě tajné hlasování.

•

Muzeum Křišťálový dotek: Světově unikátní Muzeum Křišťálový dotek bylo
znovu slavnostně otevřeno, tentokrát v nových prostorách na litoměřickém
Mírovém náměstí v průchodu u Pizzerie Pohoda. V muzeu se nachází unikátní
přehlídka otisků dlaní českých i světově významných osobností, které byly odlity
z křišťálu. Lze mezi nimi nalézt například dlaň bubeníka The Beatles Ringo
Starra, bývalého prezidenta Václava Havla, rockové legendy Kiss, zachránce
židovských dětí Sira Nicolase Wintona, herce Stevena Segala a řady dalších
herců, sportovců, hudebníků či politiků.

•

Bývalý litoměřický soudce Josef Knotek opustil vězení: Bývalý litoměřický
soudce Josef Knotek opustil v uplynulých dnech vězení. O jeho propuštění
rozhodl Nejvyšší soud. Jako první o tom informoval server iRozhlas.cz. Pražský
Nejvyšší soud usnesení zdůvodnil chybou v rozsudku jičínského okresního
soudu, který kauzu před třemi lety rozhodoval. Písemný verdikt měl totiž jiný
obsah než vynesený rozsudek, který Knotka v červenci před třemi lety poslal na
5,5 roku do vězení. Josef Knotek společně s dalším litoměřickým soudcem
Ladislavem Jelínkem se podle policie měli v roce 2011 dopustit přijímání úplatku
a zneužití pravomocí. Podle obžaloby šlo ve třech případech o manipulaci s
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termíny hlavních líčení, v jedné věci o manipulaci se zákazem řízení a v jedné
o ovlivnění trestního řízení. Jičínský soud kauzu řešil poté, co ji mnohé soudy
odmítly projednávat.
•

Nový nájemce Zahrady Čech se zaváže na čtrnáct let: Zastupitelé Litoměřic
schválili záměr pronájmu areálu výstaviště Zahrada Čech na dalších 14 let.
Město bude hledat nájemce, který by areál provozoval od 1. května příštího
roku. V této době totiž současnému nájemci, společnosti Expo.cz, končí
smlouva o pronájmu i licenční smlouva k ochranným známkám. Jeden z návrhů
byl, aby provoz výstaviště zajišťovala příspěvková organizace města. „Žádná z
příspěvkových organizací nedisponuje personálním vybavením se znalostmi a
zkušenostmi v oblasti výstavnictví. Znamenalo by to zřízení zcela nové
příspěvkové organizace, což se nejeví finančně výhodnější oproti nájmu areálu
externímu subjektu,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza s tím, že nový nájemce
bude městu platit nájem ve výši 180 tisíc korun měsíčně za nájem nemovistostí,
dalších 40 tisíc korun ročně za movité věci a ještě 200 tisíc korun ročně za
licenci. Všechny částky jsou bez DPH.
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Červen
•

Mírové náměstí ožilo elektromobily: Spousty lidí přilákal včera odpoledne na
Mírové náměstí festival U-žít Litoměřice. Akce byla zaměřená především na
téma udržitelné dopravy a úsporné energetiky. Litoměřice patří mezi
nejprogresivnější města v užívání takzvaných chytrých technologií
pomáhajících chránit a zkvalitňovat životní prostředí. To ocenil i ministr
životního prostředí Richard Brabec, který akci navštvíl a při té příležitosti předal
starostovi Ladislavu Chlupáčovi rozhodnutí o přidělení dotace na pořízení
nových elektromobilů. „Litoměřice patřily mezi nejpřipravenější,“ vysvětlil
ministr, proč získaly dotaci ve výši 1,7 milionu korun na nákup 6 elektroaut a 2
hybridů. Na náměstí se bavili nejen dospělí, kteří si mohli vyzkoušet třeba jízdu
v elektromobilu, ale i děti. Pro ně byly připravené skákací hrady nebo bublinková
a balónková dílna. Na pódiu se představila litoměřická taneční skupina DMC
Revolution, Ekopela, Nestel Postel a také zpěvačka Lenka Dusilová.

•

V muzeu se konal den 3 D technologií: V litoměřickém muzeu se v sobotu
konal Muzejní den 3D technologií. Návštěvníci měli možnost vyrobit si letadélka
z balzy a viděli také ukázku práce s 3 D skenerem a práci 3D tiskárny. Na akci
se podílela UJEP i technický klub mládeže.

•

Běh pro hospic vynesl přes 300 tisíc: Na šest set běžců se v sobotu
dopoledne zúčastnilo 3. ročníku Běhu pro hospic. Benefice, kterou pořádal
litoměřický hospic svatého Štěpána, vynesla více než 300 tisíc korun. Peníze
hospic použije na nákup zdravotních pomůcek pro pacienty. „Letošní ročník
předčil naše očekávání. Měli jsme za cíl vybrat 300 tisíc korun. Výsledná částka
je nakonec vyšší,“ řekla za hospic Irena Vodičková.

•

Festival Úštěk pokračuje koncertem Camerona Carpentera: V rámci
hudebního Festivalu Úštěk, který se koná hned na několika místech, se zítra ve
velkém sále Kulturního domu v Litoměřicích koná koncert amerického
varhaníka Camerona Carpentera. Carpenter patří mezi světové špičky varhanní
hudby. Je výrazný svým neobyčejným talentem i extravagantní image. Díky
speciálním digitálním varhanům, které si nechal postavit na míru, se mu
podařilo překročit hranice kostelů a rozeznít varhany prakticky kdekoli. Do
Litoměřic veze seminář o varhanní hudbě určený studentům konzervatoří a
hudebních oborů vysokých škol, kteří se účastní jeho večerního koncertu.

•

Na vojenském cvičišti vzniklo stanové město pro 500 hasičů: Stanové
městečko vzniklo během středy. Stavěly ho desítky lidí, ubytují se jich tu stovky.
Vojenské vodní cvičiště u Labe v Litoměřicích obsadili hasiči. Během několika
málo hodin tam včera vyrostlo stanové městečko, kde najde ubytování 500 až
600 lidí. Stojí tu stany pro dobrovolné hasiče, kteří se o víkendu zúčastní
Hasičských slavností a svoji část tu mají také profesionální hasiči, kteří tu celý
týden na řece cvičí. Celé městečko je kompletně vybavené. Kromě stanů s lůžky
tu nechybí ani hygienické zázemí a kuchyně. I elektřinu si hasiči zajišťují sami.
A to pomocí elektrocentrály s výkonem 400 kilovolt ampér. Pohání jak kuchyni,
sprchy s teplou vodou a toalety, tak i osvětlení celého tábora. Vnitřní i venkovní
osvětlení přitom bude mít každý ze 180 stanů.
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•

Hasičské slavnosti: Stovky hasičů obsadily Litoměřice, které po 3 letech hostí
Hasičské slavnosti. Na celorepublikový sraz dorazilo přes 250 sborů a 200
vystavovatelů historické techniky. K vidění jsou zápřahové ruční a parní
stříkačky (na snímku si ji zkouší Jakub Kašpar z Mostu), historické vozy,
uniformy, ale i moderní technika. Vyvrcholením akce bude dnes večer hasičská
fontána.

•

Noc kostelů: Křesťanské chrámy jako architektonický skvost, inspirace nebo
místo prosté lidské útěchy, tak se lidem v pátek představily kostely a modlitebny
na Litoměřicku. Lidem se otevřely v rámci Noci kostelů. Možnost navštívit jindy
nepřístupná místa a dozvědět se něco zajímavého o jejich historii využily stovky
lidí. O každoroční akci je velký zájem. Otevřená byla například kaple svatého
Štěpána v Litoměřicích, která se nachází v areálu hospice. Tam na návštěvníky
čekal koncert dětí ze základní umělecké školy a ochutnávka mešních vín. Po
celý večer probíhal program také v katedrále svatého Štěpána nebo kostel
svatého Antonína Paduánského v Milešově. Společným rysem prohlídek byl v
letošním roce symbol světla. Je symbolem naděje, a právě ta představuje něco,
co sdílíme všichni, bez rozdílu vyznání víry.

•

Litoměřický Schizzo Band uspěl i na republice: Další skvělý úspěch v
letošních soutěžích připsal koncem minulého týdne na konto Základní umělecké
školy Litoměřice její orchestr Schizzo Band. Kapela, kterou tvoří žáci pod
vedením Jana Veselého a Jiřího Ospalíka, získala v ústředním kole jazzových
a jiných orchestrů v Litvínově ve své kategorii první místo. Několik dní předtím
její mladý kytarista Tomáš Loskot uspěl na 17. ročníku národní soutěže
Hradecké Guitarreando, když v silné konkurenci skončil třetí. Práce se žáky se
tak litoměřické ZUŠ letos zúročila mírou vrchovatou. Připomeňme, že nedávno
uspěla v ústředních kolech soutěží ZUŠ i violoncellistka Ludmila Landová, která
přivezla stříbro, a medailovou sbírku zkompletovala klavíristka Magdaléna
Pallasová, která v kategorii do 11 let vybojovala třetí místo.

•

Konec hudebního festivalu: Končíme, říká organizátor Kořenu po třiadvaceti
letech. Oblíbený alternativní festival Litoměřický kořen se letos koná naposledy.
Všechno jednou skončí, a platí to i pro náš festival. To oznámil organizátor
Litoměřického kořenu Michal Hanzl. Za více než dvacet let existence si festival,
kde vystupují hlavně alternativní kapely a muzikanti, získal oblibu mnoha
návštěvníků, kteří přijížděli z celé republiky. „Po téměř čtvrt století jsme se
rozhodli, že tento ročník bude poslední rozlučkový. Mezi hlavní důvody k tomuto
rozhodnutí patří stále zvyšující se byrokracie, nejrůznější omezení a pocit
vyhoření,“ vysvětlil Hanzl důvody, proč bude letošní 23. ročník festivalu
poslední.

•

Festival DUN DUN: Předpověď deštivého počasí se včera odpoledne
nevyplnila, a tak naplánovaný bohatý program 6. festivalu Dun Dun Inspirace
Afrikou nabitého tanečními a bubenickými workshopy, zpěvem, hudbou,
tancem a exotickou vůní černého kontinentu, proběhl úspěšně. Férovost
festivalu pořádaného společností ShineBean a Fairtradovým městem
Litoměřice ve venkovních prostorách Parku Václava Havla zvýraznilo africké
tržiště a občerstvení, ale také benefiční výstava s výrobky českých i afrických
tvůrců. Výtěžkem bude podpořen projekt Postavme africkou vesnici. Až do
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večera se na pódiu vystřídala paleta umělců jako je bubeník Petr Šušor,
tanečníci Bijou Camara a Guinee Toumboui či v závěru Aneboafro.
Překvapením hlavně pro nejmenší návštěvníky byla férová naučná stezka, pro
ostatní módní přehlídka. Z workshopů si mohli návštěvníci odnést drobné
předměty z korálkování, africkou batiku, hračky nebo výrobky z mastku. Festival
doplnila výstava Markéty Nešporové nazvaná Kde se žije férově.
•

Litoměřice rozšířily knižní fond: Do knižního fondu města přibyla publikace
místní fotografky Jarmily Kacarové „Litoměřice poetické“. Město, z jedné strany
lemované soutokem řek Labe a Ohře a z druhé kouzelnou krajinou Českého
středohoří, nafotily desítky, možná stovky fotografů. Jarmila Kacarová přesto
nabízí Litoměřice jiné tajemné a poetické. Publikace vonící novotou obsahuje
kromě 170 barevných i černobílých snímků Jarmily Kacarové i verše ústecké
básnířky Táni Kindl Novákové. Rozdělena je do osmi částí, přičemž každou z
nich uvádí básnička. Kniha je k zakoupení v litoměřickém infocentru za 390
korun.

•

Druhou elektronickou úřední desku najdete v nemocnici: Obyvatelé města
mají možnost získat potřebné informace z agendy Městského úřadu a vůbec z
dění v Litoměřicích prostřednictvím elektronické úřední tabule, a to hned na
dvou nejnavštěvovanějších místech. Už od loňského roku je tento moderní a
jednoduše ovladatelný informační nástroj využíván přímo v podloubí Městského
úřadu na Mírovém náměstí a od minulého pátku také v hlavní vstupní hale
Městské nemocnice, poblíž pracoviště Czech Pointu. Službu obou zařízení tak
mohou využívat jak pacienti, tak zaměstnanci i další návštěvníci či obyvatelé
okolí nemocnice.

•

U cirkusu protestovali ochránci: Představení cirkusu Arlet v Litoměřicích
provázely ve čtvrtek i včera odpoledne protesty ochránců z organizace Svoboda
zvířat doprovázené slovními potyčkami s návštěvníky šapitó. „Řekněte ne
cirkusům se zvířaty! nebo: Jak by vám bylo?“ hlásaly transparenty asi desítky
aktivistů. Nejtísnivěji působil transparent s fotografií opičky na řetězu a s
nápisem: „Bili mě a tloukli holí. Vzpomeňte si na to, až se budete smát mým
kouskům.“ Aktivisté se při svém protestu obraceli na přicházející návštěvníky
cirkusu. Oslovovali je s otázkou, zda jim nevadí, že účastí na představení
podporují bití a strádání zvířat, a nabízeli jim k podpisu petici proti cirkusům se
zvířaty. Někteří jejich argumenty vyslechli, jiní jejich názory nesdíleli.

•

Reprezentanti do Stadionu: V dresu Litoměřic budou nastupovat nadějní
junioři z celé ČR. Teď budou pod drobnohledem odborné i laické veřejnosti. Až
polovinu litoměřického hokejového týmu by totiž mohli v nové sezoně WSM Ligy
tvořit hráči juniorské reprezentace r. 1998 a 1999. A to díky novému
rozvojovému programu Českého svazu ledního hokeje, který navázal
spolupráci právě s HC Stadion Litoměřice. Juniorští reprezentanti, pro které se
v mateřských klubech nenajde uplatnění v nejvyšších soutěžích dospělých, či
kteří neodejdou do zahraničí, se budou dlouhodobě společně připravovat a
nastupovat za Litoměřice ve WSM Lize. Trenér HC Stadion a zároveň asistent
trenéra reprezentace U19 Miloš Říha ml. bude v tomto směru úzce
spolupracovat s realizačním týmem reprezentace U20.
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•

S muzikou se stárne pomaleji. Sbormistr Vladimír Frühauf to sám
dokazuje: Koncertem nazvaným „A léta běží, vážení…“ oslavil ženský komorní
sbor Cantica Bohemica osmdesátiny svého sbormistra Vladimíra Frühaufa. A
byla to oslava pestrá, příjemná i veselá, s patřičnou hudební kvalitou a ve
společnosti více než půldruhé stovky návštěvníků v zaplněném sále Základní
školy Boženy Němcové.

•

V kasárnách otevírají Beach club: Tento pátek od 15.30 hodin proběhne
slavnostní otevření Beach Clubu v Litoměřicích. Areál se nachází v kasárnách
Dukelských hrdinů u Zahrady Čech. Návštěvníci uvidí turnaj hvězd českého
volejbalu, Petra Beneše, účastníka a reprezentanta ČR olympijských her v
Londýně, který se společně s Markem Pakostou, mistrem světa 1996 Pascara,
postaví proti Michalu Sukubovi, šestinásobnému mistru ČR, trojnásobnému
vítězi Českého poháru za třetí místo v extralize mužů, a Jakubu Novotnému,
dvojnásobnému držiteli 3. místa v Lize mistrů, dvojnásobnému mistru ČR a
Polska. Proběhne i exhibiční utkání v beachvolejbale žen.

•

V Litoměřicích se v sezoně otevřelo několik kostelů: Novinkou je upravení
okruhu i pro děti. Ty si okruh mohou projít zábavnou formou s pracovními listy.
Již od tohoto týdne mají všichni obyvatelé i návštěvníci Litoměřic možnost
navštívit několik kostelů. Ty se veřejnosti otevřely v rámci turistické sezony.
„Dohromady šest památek je možné poznat v rámci komentované prohlídky.
Okruh zahrnuje šest zastávek, jimiž jsou katedrála svatého Štěpána, děkanský
kostel Všech svatých, kostel svatého Jakuba, kostel Zvěstování Panny Marie a
Diecézní muzeum a galerie, navštívit lze také městskou vyhlídku Kalich na
budově radnice, v jejímž přízemí sídlí infocentrum,“ říká mluvčí litoměřického
biskupství Jana Michálková.

•

Starosta přijal na radnici úspěšné trenéry: V Litoměřicích žijí úspěšní trenéři.
Do trenérské Síně slávy byl počátkem roku uveden Svatopluk Henke. Společně
s veslařem Zdeňkem Peckou, kterému se této pocty dostalo před čtyřmi lety, je
na radnici přijal starosta Ladislav Chlupáč. Poděkoval jim za dlouholetou
úspěšnou trenérskou činnost. Do Síně slávy každoročně uvádí Unie
profesionálních trenérů, jež je součástí Olympijské akademie Českého
olympijského výboru, trenéry, kteří se svými svěřenci dosáhli během trenérské
kariéry mimořádných úspěchů. Trenérem roku 2016 se navíc stal Litoměřičák
Petr Lacina, který dovedl judistu Lukáše Krpálka ke zlaté medaili na olympiádě.
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Červenec
•

Hala u mostu vzniká bez povolení: Majitel začal stavět bez stavebního
povolení. Hrozí mu pokuta. Montovaná hala, která začala vznikat letos na jaře
poblíž Cháberova mostu v Litoměřicích, se staví načerno. Stavební úřad proto
zahájil řízení odstranění této stavby. Podle vedoucího stavebního úřadu Jana
Nejtka nebyla tato stavba úřadem schválena a stavebník před zahájením stavby
nezažádal ani o povolení.

•

Města Míšeň a Litoměřice mají společné plány: Dar od německého města
porcelánu v podobě umělecké sošky žonglera přijaly Litoměřice během
středeční návštěvy míšeňského starosty Olafa Raschkeho. Starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč mu představil vize Litoměřic, oba starostové pak společně
domlouvali výměnné výstavy významných umělců regionu. „Litoměřičtí umělci
mají možnost prezentovat svá díla ve výstavním prostoru na míšeňské radnici.
Naopak míšeňská umělkyně Silvia Klöde představí své výrobky z porcelánu zde
v Litoměřicích, a to ve výrobně ručního papíru. Vernisáž se uskuteční při
vinobraní, tedy 15. září. Při té příležitosti jsem pana starostu Olafa Raschkeho
na vinobraní a vernisáž také pozval,“ sdělil litoměřický starosta Ladislav
Chlupáč. Nabídku výstavního prostoru na míšeňské radnici zatím přijali
litoměřičtí umělci akademický sochař Libor Pisklák a provozovatelka Dílny
ručního papíru Irena Štyrandová.

•

Nájemce výstaviště zůstává: Kalendář výstavních akcí na Zahradě Čech
zůstane nezměněn. Společnost Zahrada Čech, v níž má poloviční podíl město,
i nadále bude provozovat litoměřické výstaviště. Zastupitelé na svém včerejším
jednání (30. 6.) potvrdili tuto společnost jako vítěze veřejné nabídky na
pronájem výstaviště, a to do roku 2032. O pronájem projevili zájem čtyři
uchazeči. Jedna nabídka byla vyřazena pro nesplnění podmínek. Zastupitelé
proto vybírali ze tří nabídek podaných Zahradou Čech, výstavištěm Lysá nad
Labem a společností Diamant Expo Chabařovice. Komise nakonec vyhodnotila
jako nejvýhodnější nabídku předloženou společností Zahrada Čech. A
zastupitelé města ji na čtvrtečním zasedání schválili.

•

Ojedinělé parkoviště v tunelu je zase o krok blíže k realizaci: Město
Litoměřice koupí bývalý železniční tunel za 6,9 milionu a udělá z něj parkoviště.
Rozhodnutí bylo nutné uskutečnit již nyní, aby městskému úřadu zbyl dostatek
času pro připravení žádosti o dotaci k celému projektu. Prodej se zrealizuje v
případě, že městu bude dotace přidělena. Tento krok neprojednala majetková
komise, v níž zasedá také Zdeněk Černý. Ten se během jednání zastupitelů
proti ceně tunelu ohradil, přišla mu příliš vysoká. Byl ale upozorněn, že
majetková komise je pouze poradním orgánem a vzhledem k okolnostem nelze
dále s rozhodnutím o koupi otálet. Projekt pro výstavbu parkoviště uvnitř tunelu
je již zveřejněný. Podle posledních propočtů vyjde v případě realizace projektu
jedno parkovací místo na necelý půlmilion korun.

•

Litoměřice podpoří dotací Hospic svatého Štěpána: Zastupitelé města
Litoměřic schválili udělení finančního daru ve výši 200 tisíc korun Hospici
svatého Štěpána. Vzhledem k tomu, že k podání žádosti o dotace měla ředitelka
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hospice velmi málo času a nebylo tak v jejích silách o ně zažádat, zastupitelé
města se rozhodli tuto skutečnost kompenzovat z vlastních zdrojů.
•

Žně v regionu po týdnu pozastavily slabé přeháňky: Zemědělci pěstující
obilniny mají za sebou první týden žní. O víkendu většina z nich pokosila
poslední porosty s ozimým ječmenem. Deset pěstitelů, které sleduje Agrární
komora Litoměřice, ho sklidilo z necelých 500 hektarů. Průměrný výnos činil 6,5
tuny z hektaru, což je o 0,2 tuny méně než loni. Zralé jsou už i porosty s ozimou
pšenicí, které pěstují dotčené zemědělské organizace na 5 865 hektarech, ale
jejich sklizeň včera zastavily přeháňky.

•

Litoměřickou radnici nově zdobí znak s nápisem: Autorem díla je
akademický sochař Libor Pisklák z Litoměřic. Radnice, nebo Městský úřad? To
byla otázka, kterou si kladli litoměřičtí úředníci při výběru nápisu, který společně
se znakem města nově zdobí památkově chráněnou hlavní budovu Městského
úřadu na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Konečná volba padla na označení
Radnice.Jednoduchý nápis Radnice koresponduje s označením nedalekého
muzea. Podoba znaku města na budově radnice je však od znaku na nároží
muzea jiná. „Znak na muzeu je renesanční, jinak tvarovaný, s jiným lvem i
odlišně pojatými hradbami. Ačkoliv heraldika postupem let zůstávala stejná,
pojetí znaku se vyvíjelo. Mně jako mustr sloužila poslední heraldiky schválená
varianta,“ upřesnil uznávaný sochař, jehož díla Litoměřičané znají i z dalších
míst ve městě.

•

Litoměřičtí plavci zakončili sezonu skvěle: Vojtěch Netrh si v Podolí vyplaval
titul na prsařské dvoustovce. Skvěle si vedli plavci PK Litoměřice při MČR
dorostu a dospělých v Praze Podolí, odkud přivezla čtyřčlenná skupinka dvě
medaile. Navíc kvalifikovaní závodníci PK postoupili čtyřikrát do finále. Mistrem
České republiky se v kategorii mladšího dorostu stal Vojtěch Netrh. Na prsařské
dvoustovce si doplaval pro zlatou medaili časem 2:24,01 min. Vojta navíc přidal
bronz na poloviční trati. V obou disciplínách si velmi výrazně zlepšil osobní
maxima a potvrdil limity do reprezentace České republiky mladších dorostenců,“
byl spokojený trenér a předseda PK Štěpán Šetek.

•

Žně na Litoměřicku se zastavily, sklizený je jen ozimý ječmen: Zemědělci
v litoměřickém okrese letos pěstují obiloviny na 33 433 hektarech, z toho
ozimou pšenici na 22 673 ha a jarní ječmen na 6 117 ha, řepka je na 8 806
hektarech. Ještě před vydatným deštěm minulý týden se pěstitelům z
Libochovic a Úštěku podařilo sklidit poslední hektary s ozimým ječmenem.
Sedmdesát hektarů s řepkou stačila pokosit radovesická společnost. Nyní se
čeká na dny bez srážek, aby zemědělci mohli vyjet do lánů s vyzrálou pšenicí a
řepkou. Vlivem sucha jsou výnosy proti loňským mírně nižší.
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•

Nejnižší nezaměstnanost v kraji byla v červnu na Litoměřicku: Počet
nezaměstnaných lidí v Ústeckém kraji v červnu opět poklesl. Nejmenší podíl lidí
bez práce byl přitom v litoměřickém okrese. V červnu tu nepracovalo jen 4,37
procent obyvatel. Takzvaných dosažitelných uchazečů, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání, bylo 3388. Volných míst úřad práce
nabízel 1467. Nejvyšší nezaměstnanost, 8,97 procent, byla na Mostecku.

•

Kino Máj má novou terasu: Kino Máj rozšířilo své služby. Vybudovalo zcela
novou letní terasu s kapacitou 35 míst, na kterou se vchází z kinokavárny. „Je
určena nejen divákům, kteří si chtějí před návštěvou kina dát kávu nebo sklenku
vína, ale i těm, jež chtějí pouze posedět, aniž by nějaký film zhlédli,“ vysvětlila
ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková. Zatímco letos při
pěkném počasí slouží terasa pouze k posezení, v příštím roce začne plnit i
funkci letního minikina. „Počítáme s tím, že zde budeme promítat na plátno o
rozměru 4,5 x 2,5 metru hlavně úspěšné letní komedie, které lidi pobaví,“ dodal
vedoucí kina Michal Špadrna.
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Srpen
•

Žně na Litoměřicku se rychle posunuly ke své polovině: Vlivem oteplení a
oschnutí porostů mohli zemědělci opět vyjet do polí. U deseti rozhodujících
pěstitelů rychle postoupila sklizeň řepky, která o víkendu překročila 90 procent
osetých ploch. Její průměrný výnos 3,1 tuny z hektaru je však o 80 centů nižší
než loni. Obdobné snížení hlásí firmy i u ozimé pšenice, pěstované na největší
ploše. Pěstitelé čekají na dozrání jarní pšenice, sklizený mají veškerý ozimý
ječmen a víc než polovinu plochy s jarním ječmenem.

•

Tropy nahnaly lidi na koupaliště: Včera byl provoz na zdejším koupališti ve
volnější tempu, ale v úterý areál doslova praskal ve švech. Na Písečný ostrov
přišlo 2 400 lidí, od zahájení sezony už zhruba 25 tisíc návštěvníků. Teplota
vody ve třech bazénech se pohybovala od 26 do 31 stupňů Celsia. To podle
toho, kolik plavců ho využívalo.

•

Svoboda napumpoval trenérovi krev do žil: Litoměřický judista vybojoval
skvělý bronz.Skvělého úspěchu dosáhl na nedávném Evropském olympijském
festivalu mládeže (EYOF) v maďarském Györu závodník Sport Judo Litoměřice
Jan Svoboda, který v v kategorii do 60 kg vybojoval bronzovou medaili. Pro
Svobodu je to první velká medaile z mezinárodních závodů, ale úspěch nabil
pozitivní energií i kouče. „Byl to pro mě jeden z nejkrásnějších zážitků, Honza
podal životní výkon, a i pro mě je to odměna. Vždyť naposledy získalo
litoměřické judo na těchto hrách medaili v roce 2003 díky Radovanu Malému v
Paříži. Tohle mi zase napumpovalo krev do žil,“ usmíval se Václav Červín.

•

Litoměřické Svátky hudby naplní na konci prázdnin tři galakoncerty:
Příznivci vážné hudby se nemohou dočkat pátku 25. srpna, kdy začíná seriál tří
galakoncertů 5. ročníku Litoměřických svátků hudby. První dva proběhnou v
bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie, vždy od 19 hodin. V pátek
se kromě hostitele Václava Hudečka představí vynikající sólisté na trubku
Marek Zvolánek a Marek Vajo. Do sobotního programu jsou zařazeny nejlepší
árie opery Carmen v podání mezzosopranistky Jany Kurucové, sólistky
Deutsche Oper Berlin v roli Carmen, a jejích hostů, italského tenoristy Luciana
Mastro, barytonisty Martina Bárty a sopranistky Kristýny Vylíčilové. Na třetím
koncertu 3. září od 19 hodin poprvé mimo Litoměřice, v lovosickém kostele sv.
Václava, zazní skladby A. Vivaldiho, G. F. Händeleaa A. Dvořáka. S komorním
tělesem Barocco sempre giovane se představí tenor Jakub Pustina a fagotistka
Denisa Beňovská.

•

V Litoměřicích začala řádit žloutenka typu A: Minimálně 21 případů nákazy
„nemocí špinavých rukou“ bylo v Litoměřicích potvrzeno v posledním měsíci.
Jde především o obyvatele ubytoven. „Nakažení nejsou jen odtud. Vyšetřujeme
i další, kteří přišli s nemocnými do styku. Město zároveň přikročilo k prevenci,
kdy ve svých zařízeních kontroluje a doplňuje pomůcky pro osobní hygienu,“
uvedla mluvčí Litoměřic Anna Hrochová. Podle epidemiologů se lidé, kteří
nebyli v přímém tělesném kontaktu s nemocnými, nemají důvod obávat. Všichni
nakažení jsou zajištění a osoby, u kterých nemoc ještě nepropukla, budou v
karanténě 50 dní.
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•

Zrestaurované renesanční malby zdobí fasádu radnice: Malovaná fasáda
ve dvorním traktu domu U Kalicha, kde sídlí litoměřická radnice, prošla
rekonstrukcí. Původní renesanční malby byly v havarijním stavu. Podle
Národního památkového ústavu se jejich poslední restaurátorské práce datují
do roku 1992. Jedná se přitom o největší dochovanou malovanou fasádu na
území Litoměřic, kde malby dosahují 40 procent plochy. Celkové náklady na
průzkum, restaurování a obnovu malované dvorní fasády dosáhly nákladů 650
tisíc korun, město tuto částku financovalo 265 tisíci. Zbytek uhradila dotace
Ministerstva kultury.

•

Litoměřice podpořily sportovce. Na nové hřiště dají pět milionů: Opozici
se nelíbí, že město dotuje kluby, v nichž nepůsobí. Pětimilionovou dotaci na
stavbu nového hřiště pro futsalový klub Gardeline a 200 tisíc na mládežnický
fotbal klubu FK Litoměřicko schválili litoměřičtí zastupitelé. Návrh se však nelíbil
opozici. Kritizovala hlavně to, že peníze poslouží klubům, ve kterých město
nemá majetkové zastoupení.

•

Žloutenka se dále nerozšiřuje, nemocní se vrátili z nemocnice: V uplynulém
měsíci byl v Litoměřicích zaznamenaný zvýšený výskyt žloutenky typu A,
nemoci špinavých rukou. Konkrétně se jednalo o 21 nakažených lidí. Všichni
nemocní z předminulého týdne se vrátili domů po léčbě na infekčním oddělení.
Mají určitá zdravotní omezení a jsou v kontaktu s lékaři. Minulý týden přibyly
dva nové případy. Jde o matku se synem, kteří byli v přímém kontaktu s
nakaženými, ale žloutenka u nich propukla později. V tuto chvíli je situace
stabilizovaná a další případy by se již nemusely objevit.

•

Otevírají moderní dětskou JIP: Městská nemocnice v Litoměřicích slavnostně
otevírá na dětském oddělení zrekonstruovanou jednotku intenzivní péče.
Náklady na realizaci představovaly zhruba 700 tisíc korun a hrazeny jsou z větší
části ze zdrojů nemocnice, ale také ze sponzorských darů.

•

Skončila uzávěra dvou ulic: Opravy na místních komunikacích finišují.
Průjezdné jsou ulice Horova a Halasova, kde se na pokládce nového
asfaltového povrchu podílely i Technické služby města. Začaly přípravné práce
v ulici Zelenkova, následovat bude Krátká, Jungmannova a Vrchlického.

•

Klid a čisto. Vysvědčení pro kuřáky dopadlo dobře: Radnice v regionu se
obávaly dopadů protikuřáckého zákona. Strážníci ale zatím museli řešit jen
minimum stížností. Nečekaně příznivě vypadá čtvrtletní vysvědčení pro kuřáky
na Litoměřicku. Za tři měsíce platnosti protikuřáckého zákona zaznamenali
strážníci jen minimum stížností na hluk či nepořádek v okolí barů a restaurací.
Milovníci nikotinu si nesmějí uvnitř podniku zapálit od konce května. Se svou
neřestí musí na předzahrádku či na ulici, města se proto obávala rušení nočního
klidu. „Čekal jsem větší problémy. S nějakými jsme se setkali na začátku, kdy
začal zákon platit. Kuřáci před restauracemi dělali nepořádek a rušili noční klid.
Po domluvě se situace zklidnila, nemuseli jsme uložit ani jednu pokutu,“ sdělil
vedoucí strážník Městské policie Štětí Zdeněk Cuchý. Vliv na klid před
hospodami měl podle něj i personál provozoven, který si dokázal pod hrozbou
nepříjemností zjednat pořádek.
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•

Palachovka prokoukne. Práce na její spodní části finišují: Dobrá zpráva pro
řidiče! Doprava po rozkopaném centru Litoměřic bude o něco plynulejší. První
etapa náročné revitalizace Palachovy ulice jde totiž do finále a vše nasvědčuje
tomu, že po její spodní části se ještě letos projedou auta. Úsek ke křižovatce
ulic Tolstého a Palackého má být průjezdný k 1. listopadu.

•

Litoměřický biskup Jan Baxant už opět dává požehnání: Litoměřický biskup
Jan Baxant je po hospitalizaci opět v plné síle. Nedávno se zúčastnil v
Libochovanech vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2017 v Ústeckém kraji. V
neděli navštívil Hrádek nad Nisou, kde mimo mše v kostele sv. Bartoloměje
požehnal obnovenému morovému sloupu sv. Anny. Tuto neděli cestuje opět na
sever k Lobendavě, kde na Anenském vrchu požehná památkově chráněné
křížové cestě v česko-německém pohraničí.

•

Elita mladých filharmoniků z Turecka hraje dnes v Hradu: „Houslista Hande
Küden se stovkou hudebníků od 16 do 22 let uvedou Straussovy, Čajkovského
i Dvořákovy skladby,“ nastiňuje ředitelka Městských kulturních zařízení Věra
Kmoníčková. Tureckou národní filharmonii mládeže založil v roce 2007 někdejší
spolužák Leonarda Bernsteina Cem Mansur. Mladé vede i k prožívání
„sociálního aspektu hudby“ a demokracii. Vystupují na významných
mezinárodních festivalech klasické hudby v Evropě, litoměřický program začíná
od 19 hodin ve velkém sále gotického Hradu.
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Září
•

Prvňáci usedli do lavic: Úsměvy, velká očekávání, ale i stopy nejistoty a sem
tam slzičky. Tak vypadal první školní den v šesti základních školách
zřizovaných městem, do kterých nastoupilo 312 prvňáčků. Dvě první třídy pak
otevřela i soukromá Lingua Universal. Kapacita základních škol je dostatečná.
ZŠ Na Valech má celkem 570 žáků, B. Němcové 540, Masarykova 480, U
Stadionu 570, Havlíčkova 780 a Ladova 560. Většina škol otevřela dvě první
třídy, Havlíčkova a Ladova mají třídy tři. Zcela plnou kapacitu školy hlásí jen
Masarykova a Ladova ZŠ. Jinde ještě místa zbývají.

•

Kroužky pro děti: Dům dětí a mládeže Rozmarýn dnes odpoledne představí
74 zájmových kroužků na nový školní rok. Jen co si vedoucí z Domu dětí a
mládeže Rozmarýn vydechli po příměstských táborech, už jim začíná nová
šichta. Letos příspěvková organizace města Litoměřice otevře 74 kroužků.
Dnes od 13 do 17 hodin je představí na dopravním hřišti v Jiráskových sadech
i novým zájemcům. Technický klub mládeže ukáže, jak funguje 3D tiskárna,
rodičům předškoláků se představí logopedický kroužek Povídálek. Ředitelka
zařízení Zuzana Bendová na akci očekává až tisícovku dětí. Rozmarýn funguje
už 21. rokem, k červnu měl 1135 registrovaných. Kroužky pořádá i v
tělocvičnách základních škol. V hlavním sídle na Plešivecké ulici se v létě
rekonstruovaly podhledy a okna, v tomto týdnu dělníci dokončí novou fasádu.

•

Na den se otevře úložiště Richard: Sobotní Dny evropského dědictví lidem
otevřou objekty, které jsou většinou nepřístupné. V Ústeckém kraji se v sobotu
v rámci Dnů evropského dědictví otevře zdarma 101 historických objektů, z toho
32 v pěti městech litoměřického okresu. Zájemci se mohou podívat do interiérů
pamětihodností, zhlédnout expozice uměleckých děl a zapojit se do
doprovodného programu. V Litoměřicích, které se pyšní největším počtem
památek, se zpřístupní pět kostelů, dvě galerie, hrad, historické podzemí,
divadlo, dům Pod Kalichem, Gotické dvojče, dům Na Vikárce nebo
Blumentritova a Rivalova bašta. Do programu se poprvé zařadila prohlídka
zázemí i podzemí úložiště Richard. Pestrý program nabídne oblastní muzeum.

•

Opera Divas: Vystoupení úspěšného tria operních pěvkyň, které tvoří Andrea
Kalivodová (na snímku), Tereza Mátlová a Pavlína Senić, si ve středu večer v
litoměřickém domě kultury nenechalo ujít několik stovek lidí. Přední české
operní zpěvačky přivezly nejznámější muzikálové melodie. Za klavírního
doprovodu Ladislavy Vondráčkové zazněly například úryvky z muzikálů Cats,
Fantom opery či West Side Story. Umělkyně od svých fanoušků už dříve
obdržely přezdívku Tři tenoři v sukních a jsou vůbec prvním operním triem v
Čechách. Výtěžek charitativního koncertu Nadačního fondu Kalich byl
dohromady přes 250 tisíc korun. Peníze získal Hospic svatého Štěpána.

•

Nový školní rok začal také v ZUŠce, s tisícovkou žáků: Své prvňáčky
přivítala i Základní umělecká škola v Litoměřicích, kde nový školní rok začal
stejně jako v ostatních základních školách. „Přesný počet však budeme vědět
teprve během tohoto týdne, kdy se ukáže, kolik z nových žáků nastoupí,“ uvedla
ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. Podle ní bude v letošním školním roce
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navštěvovat jednotlivé obory celkem asi tisíc žáků. Litoměřická ZUŠ letos
otevřela nové studijní zaměření Hra na melodické rytmické nástroje (marimba,
vibrafon). Pro výuku pěveckého sboru bude škola nově využívat učebnu v
prostorách Základní školy Havlíčkova.
•

Strážníci dohlížejí na klid v Litoměřicích už 25 let: Městská policie v
Litoměřicích si v letošním připomíná 25 let od založení. Při té příležitosti předal
tento týden starosta města Ladislav Chlupáč všem strážníkům pamětní
medaile. Ve vstupních prostorách radnice také až do konce září probíhá výstava
fotografií dokumentující rozmanitost práce stážníků. Litoměřice byly jedním z
prvních měst v kraji, které rozhodly o založení městské policie.

•

Litoměřicko vysílá do voleb 67 kandidátů: Podle tří oslovených lídrů okres
potřebuje lepší dopravní infrastrukturu. Chtějí postavit u měst silniční obchvaty.
V říjnových parlamentních volbách bude o hlasy voličů usilovat také 67 lidí z
Litoměřicka. Čtyři z nich patří mezi lídry na kandidátkách. Jsou jimi litoměřický
místostarosta Karel Krejza (ODS), ministr životního prostředí a poslanec
Richard Brabec (ANO 2011), biofyzik a vývojář software Mikuláš Peksa (Piráti)
a elektrotechnický inženýr Richard Hartmann z hnutí Referendum o Evropské
unii. Pokud jejich strany uspějí, mají šanci stát se poslanci.

•

Mladý muž poběží maraton ve Wrocławi. Vybírá tím na hospic: Daniel
Štraub z Litoměřic rád běhá. V neděli 10. září poběží maraton v polské
Wrocławi. Prostřednictvím fundarisingové kampaně Darujme zároveň podpoří
nevyléčitelně nemocné pacienty v Hospici sv. Štěpána. Do včerejška mladému
muži přispělo 20 lidí přes 15 000 Kč. Minimum je 150 Kč.

•

Výstava Litoměřice v 50. letech na obrazech Františka Doležala: Galerie ve
dvoře ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění zve na výstavu
obrazů malíře Františka Doležala s názvem Staré Litoměřice a krajina
Litoměřicka. Doležal na konci 50. let maloval část města, která mizela při stavbě
nové železniční tratě především Rybářskou a přístavní čtvrť. Od roku 1960 měl
ateliér na Hlinné, zabýval se dílem K. H. Máchy a spolupracoval s litoměřickou
galerií. Výstava bude zahájena v sobotu 9. září ve 14 hodin a potrvá do 7. října.

•

Je to bezpečné. Do úložiště nechali nahlédnout veřejnost: Dozimetr,
dýchací přístroj a helma se světlem. S takovým vybavením v sobotu vstoupilo
do podzemních prostor úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic
celkem 96 návštěvníků. Na více zájemců se z kapacitních důvodů nedostalo.
Jedním z průvodců na Dni otevřených dveří byl i bývalý správce úložiště
Pravoslav Smrž. Úložiště v útrobách vrchu Bídnice odborníci pravidelně
kontrolují a monitorují. Všechny odpady, které jsou tam uložené ve speciálních
sudech, musí splnit přísné podmínky. Každý barel s odpadem je podroben
zkouškám. Neporušenost jeho obalu testují pádem z výšky několika metrů nebo
půl hodinovým pálením při 800 stupních Celsia. Neporušenost pak prověří
radiační a vakuová bublinková zkouška. Úložiště je v provozu od roku 1964. Z
celého podzemního komplexu, který má více než 30 kilometrů chodeb, zabírá
jen malou část zhruba dva kilometry. Po geologické stránce je jedinečné.
Nadloží i podloží bývalého důlního komplexu tvoří nepropustné slínovce s
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mocností přes 50 metrů. Bývalý vápencový důl proměnili Němci během druhé
světové války na utajenou podzemní továrnu, kde vyráběli součástky motorů.
Pracovaly tam tisíce lidí, především vězni z terezínského koncentračního
tábora.
•

Pražský Památník národního písemnictví přemístil velkou část svých
sbírek do Litoměřic: Jirásek, Nezval, Werich a nejnověji Filip Topol. To jsou
autoři, jejichž osobní pozůstalosti badatelé od léta najdou v objektu bývalých
ženijních kasáren pod Radobýlem. Literární fondy se do Litoměřic stěhovaly z
depozitářů v zámcích Staré Hrady na Jičínsku a Duchcov. Nový centrální
depozitář pražského literárního muzea našel místo v odlehlé brownfieldové
oblasti, kde byl za druhé světové války internační tábor. S archivními materiály
památníku můžou zájemci pracovat pouze po objednání v moderní badatelně
pod dozorem. Vojenský objekt poskytlo Památníku národního písemnictví v
roce 2010 převodem ministerstvo obrany. Zaměstnanci se ze svých kanceláří
dívají do oken depozitáře Státního oblastního archivu, který v areálu bývalých
kasáren shromáždil své fondy v podobně moderních prostorech už před
několika lety. V oblasti plánuje město Litoměřice zřídit také sportoviště nebo
dokonce obytnou čtvrť. Do toho, aby se tu proháněly děti na koloběžkách, je ale
ještě daleko.

•

Třetí ročník festivalu ohně a pohybu Incendio se vydařil: O víkendu 8. a 9.
září se uskutečnil další ročník festivalu Incendio, který překvapil hned několika
novinkami. V páteční den na Střeleckém ostrově v Letním kině proběhla úplně
první žonglérská soutěž pro skupiny zabývající se ohnivou a světelnou show.
Návštěvníky tak mohly ohromit jak skupiny, tak i sólisté v kategoriích Show a
Improvizace. Sobota překvapila i několika novými atrakcemi a návštěvníci si
mohli vyzkoušet na veřejných workshopech práci s diabolem, žonglování s
míčky, točení s poi nebo tyčí. Večer se na velké ohnivé Galashow objevilo přes
tři sta návštěvníků včetně starosty Ladislava Chlupáče, který všem dětem
předal slavnostní certifikáty. Kromě skupin z Prahy nebo Jablonce nad Nisou
nechyběla ani domácí skupina Vox luminas, která spolu se skupinou Funky
dangers zakončila celý festival velklepou ohnivou taneční show.

•

Dlouholetá učitelka hudby Vlasta Šumová slavila 101. narozeniny:
Neuvěřitelnou vitalitou a optimismem oplývala včera při oslavě svých 101.
narozenin paní Vlasta Šumová. Nejstarší obyvatelce Litoměřic přišla do
Domova na Dómském pahorku popřát řada gratulantů. Vlasta Šumová se
narodila v roce 1916 v Židovicích na Roudnicku, ale většinu života prožila v
Litoměřicích. V litoměřické základní umělecké škole 40 let vyučovala hru na
klavír. Ačkoliv jí vlastní děti osud nedopřál, měla jich díky hudbě okolo sebe
vždy nespočet a dodnes se s mnohými ráda vídá.

•

Knihovna v létě zrekonstruovala oddělení beletrie. Má další vize: Knihovna
K. H. Máchy rekonstruované oddělení předvedla v pátek. Architektonické řešení
navrhla Karolína Štědrá. „Chtěla jsem vytvořit příjemnou atmosféru pro
návštěvníky i personál,” řekla architektka. Druhá změna souvisí s knihovním
softwarem. Nová technologie RFID za grant od Ministerstva kultury do
budoucna zjednoduší odbavení čtenářů. Díky speciálním čipům knihovník načte
víc knih najednou. „Naším snem je plně samoobslužný provoz sedm dní v
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týdnu,” vysvětlil ředitel knihovny Karel Tománek. Oddělení beletrie navštíví
denně průměrně 135 čtenářů, řadí se k nejnavštěvovanějším v knihovně.
Pravidelně se zde každý den půjčí a vrátí 530 knih.
•

Burčák tekl proudem, vinobraní se vydařilo: Stovky litrů vína i burčáku vypili
o víkendu návštěvníci litoměřického vinobraní. Přilákala je nejen „tekutá réva“,
ale i sobotní nabitý program. „Přesný počet návštěvníků vinobraní neznáme,
neboť se nevybíralo vstupné. Odhadem ho ale za oba dva dny navštívilo okolo
25 tisíc lidí,“ uvedla ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.

•

Zastupitelé zrušili Centrum cestovního ruchu Litoměřice: Litoměřičtí
zastupitelé rozhodli o zrušení jedné z příspěvkových organizací města, a to
Centra cestovního ruchu Litoměřice (CCR). Funkci CCR převezme nově
zřizovaný odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu, který bude od
nového roku začleněn do struktury městského úřadu. „Cílem je sjednocení
činností souvisejících s komunikací, informačními službami, vztahy s veřejností
a marketingem města do jednoho místa,“ uvedl tajemník Milan Čigáš.

•

Zahrada Čech láká davy: Od minulého pátku navštívilo zahradnický veletrh
Zahrada Čech téměř 40 tisíc lidí. Je to o zhruba dva tisíce víc než loni, kdy
výstaviště slavilo 40. narozeniny. Provozovatelé areálu přitom ještě na počátku
letošního roku neměli jistotu, jak budou akci koncipovat. Veletrhu ale prodejci a
vystavovatelé zůstali věrní. Zaregistrovalo se jich na pět stovek.
Devítidenní zahrádkářský veletrh Zahrada Čech navštívilo dohromady 82 tisíc
lidí. „Jsme velmi rádi, že se nám daří držet vysoké číslo návštěvnosti, které i v
letošním roce překročilo hranici 80 tisíc lidí,“ uvedla provozní ředitelka Zahrady
Čech Michaela Mokrá.

•

•

Na vodním cvičišti v Litoměřicích probíhá vojenské cvičení: Až do 22. září
probíhá na Vodním cvičišti v Litoměřicích mezinárodní cvičení ELBE 2017. Je
zaměřené na součinnost českých a slovenských ženijních jednotek s Texaskou
národní gardou. Jeho cílem je demonstrace ženijních odborných, taktických a
bojových schopností v rámci jednotek NATO při násilném přechodu vodní
překážky přibližující se skutečné situaci ozbrojeného konfliktu. Cvičení se
celkem účastní téměř tři sta vojáků s technikou. V rámci tohoto cvičení proběhne
ve čtvrtek 21. září neveřejná ukázka násilného přechodu vodní překážky.
Cvičení bylo přípravou na konflikt či jinou krizovou situaci. Kromě bechyňských
ženistů se účastnila také 4. brigáda rychlého nasazení, 7. mechanizovaná
brigáda, 13. dělostřelecký pluk, 14. pluk logistické podpory a 21. základna
taktického letectva. Dohromady šlo o 250 vojáků se 70 kusy techniky.

•

Radnice chce odvolat ředitele gymnázia: Drtivá většina litoměřických
zastupitelů si přeje odvolání ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna. Na svém
zasedání rozhodli, že doporučí Radě Ústeckého kraje vyhlásit konkurz na jeho
místo. Shodlo se na tom 23 z 24 zastupitelů. Doporučení kraji, který je
zřizovatelem gymnázia, zastupitelé odůvodňují požadavkem na zlepšení kvality
vzdělávání a pracovně-právních vztahů. Nedostatečná je podle nich i
spolupráce gymnázia s místními základními školami, na gymnázium se totiž
žákům příliš nechce.
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•

Stánky na tržnici čeká demolice: Do konce října musí prodejci vyklidit své
stánky v městské tržnici v Litoměřicích. Dosluhující dřevěné stánky, změť
dřevotřísek, plachet, kovových konstrukcí a vlnitých plastů. Takový je současný
pohled na městskou tržnici v Litoměřicích. V kdysi pulzujícím centru obchodu s
desítkami stánků s nejrůznějším zbožím nyní najdete pouze pár prodejců
zeleniny a levného oblečení. Nových stánků bude oproti současnému stavu
výrazně méně. Podle mluvčí města Evy Břeňové za to může klesající počet
zájemců o prodej na tržnici. „Dosud tam fungovalo osm stánkařů. V budoucnu
budou maximálně čtyři stálí, z toho dva současní prodejci zeleniny,“ dodala
Břeňová. Dále je pravděpodobné, že do prostor tržnice budou přemístěné i
pravidelné farmářské trhy, které se nyní konají na Kostelním náměstí.
Revitalizace městské tržnice by měla být dokončená v první polovině příštího
roku a zahrne také vybudování nových toalet pro zákazníky a prodejce.

•

Farníci uctili sochu Panny Marie Fatimské: Poutníci z litoměřické diecéze v
pátek uctili sochu Panny Marie Fatimské, dovezenou do České republiky přímo
z místa zjevení v portugalském Cova d´Iria. Slavnost se konala v katedrále
svatého Štěpána v Litoměřicích. Panna Marie se před sto lety šestkrát zjevila u
Fatimy v Portugalsku třem malým dětem, aby jim svěřila tři tajemství. V nich
poukazovala na to, že lidé na sebe svými hříchy přivolávají zlo, před kterým je
třeba se chránit obětí, modlitbou růžence i uctíváním jejího Neposkvrněného
srdce. Její proroctví v dějinách se podle církve vyplňují. Je jimi druhá světová
válka, komunistická totalita a atentát na papeže Jana Pavla II. Hlavním
celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Jan Baxant. Socha Panny Marie
Fatimské nyní putuje po všech katedrálách v ČR. Dnes se slavnost uskuteční v
Ostravě.

•

Úrodu vína decimují divočáci: O velkou část hroznů přišly Klášterní vinné
sklepy Litoměřice. Zatímco si mnoho lidí po celé září užívá pohodu na
vinobraních, jichž se na Litoměřicku letos koná pět, pěstitelé révy jsou v jednom
kole. Část hroznů už mají sklizenou, putovala na výrobu burčáku či mladých vín.
Další budou sklízet v následujících dnech. Shodují se, že letošní úroda je
povedená, ač ji místy decimují divoká prasata. Ta byla letos doslova pohromou
na vinicích Klášterních vinných sklepů Litoměřice v okolí Michalovic, Velkých
Žernosek a Žalhostic. „Je to opravdu katastrofa. Každý rok nám divočáci
zlikvidují zhruba třetinu celé úrody. Ale letos je to skutečně extrémní,“ popisuje
Antonín Hrabkovský z Klášterních vinných sklepů.I přesto ve starobylých
prostorách bývalého dominikánského kláštera v centru Litoměřic vyprodukují,
podobně jako každý rok, na 50 tisíc lahví vína, mezi kterými nebude chybět ani
Svatomartinské.
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Říjen
•

Ani černá, ani bílá. Hala u mostu dráždí, majitel nechápe proč: O povolení
ke stavbě montované haly u mostu Generála Chábery si podnikatel žádal, až
když stála. Přesto stát zůstane. Hala, která vyrostla pod Radobýlem, je sice
žlutošedá, mluví se o ní ale jako o černé. Vznikla totiž bez stavebního povolení.
Lidem se to nelíbí. Naposledy se do kontroverzní stavby obul Petr Kubec při
jednání zastupitelstva. „Postavili ohavnou stavbu na vjezdu do Litoměřic. Zatím
to směřuje k její legalizaci,“ rozhořčoval se zastupitel za ODS. „Pokud stavebník
i zpětně doloží, že je stavba v souladu s územním plánem a veřejným zájmem,
nezbývá stavebnímu úřadu nic jiného než ji dodatečně povolit. Nezáleží na tom,
zda se to úřadu líbí, nebo ne,“ krčil rameny vedoucí stavebního úřadu Jan
Nejtek. Zadavatelem stavby je podnikatel Jiří Douša z Libochovic. Ten se nad
tím, že se hala někomu nelíbí, pozastavuje. Odvolává se na poslední územní
plán z roku 2009, který v oblasti povoluje drobnou výrobu a služby. V okolí je už
několik podobných hal a podle Douši se stavba další chystá.

•

Z historického centra Litoměřic zmizí hazard. Zastupitelé ho tam nechtějí:
Provozovatelé heren musí skončit nejpozději na konci příštího roku, kdy jim
končí povolení ministerstva vnitra. Herny, které se nacházejí v centru Litoměřic,
do konce příštího roku zmizí. Rozhodli o tom litoměřičtí zastupitelé. Schválili
novou vyhlášku o hazardu platnou od začátku příštího roku. Ta nově zakazuje
herny v celém území městské památkové rezervace. Týká se konkrétně
provozoven v Dlouhé, Lidické a ve Velké Dominikánské ulici. Skončit by měly
poté, co jim skončí povolení ministerstva vnitra, tedy nejpozději na konci příštího
roku.

•

Na Techdays se školy přetahují o mladé: Mladí truhláři a klempíři v
montérkách u ponku s pracovním náčiním. Dívky v nažehlených zástěrách
prostírající jídelní stoly. Mladí chemici za spletí baněk. Takový pohled se
divákům nabízí na litoměřickém výstavišti, kde se až do zítřka koná veletrh
Techdays. Hlavně žákům posledních ročníků základních škol se tu představují
pedagogové i učni z technických oborů. Okresní hospodářská komora se sem
rozhodla přilákat mladé, kteří dosud nevědí, jakým profesním směrem se vydají.
Zájemců o technické obory totiž dlouhodobě ubývá. Zadrápkovat mladé se na
výstavišti pokoušejí i firmy Mondi, Meva nebo Lovochemie. Podle přítomných
pedagogů mají dnes mladí velký zájem jen o některé obory, například o
kuchaře. Z ostatních odcházejí mistři do důchodu a nemá je kdo nahradit.

•

Celkem 28 tisíc plavců využilo služeb letního koupaliště: Návštěvnost
letního koupaliště na Písečném ostrově loňských třicet tisíc kvůli počasí
nepokořila, díky příhřevu vody však dosáhla téměř úctyhodných 28 tisíc.
„Návštěvnost lehce klesla všem letním bazénům v republice, dá se tedy
usuzovat, že na vině bylo skutečně horší počasí. Průměrná denní návštěvnost
si však v příznivých dnech vysloužila 500 plavců, sezonu nám pak lehce
prodloužil výhřev bazénů,“ zhodnotil ředitel Městských sportovních zařízení
Jaromír Tvrzník. Zhoršenému počasí napovídá i provoz koupaliště, který byl
letos ukončen již 4. září. Loni poslední plavci koupaliště opustili teprve 16. září.
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•

Mons. Jan Baxant předal ceny vítězům soutěže Noci kostelů: Litoměřice
Biskup Mons. Jan Baxant předal na konci minulého týdne ceny vítězům
výtvarné a fotografické soutěže. Byla vyhlášena v litoměřické diecézi na letošní
Noci kostelů. Setkání se konalo v přednáškovém sále biskupské kurie. Ze
stovky zaslaných výtvarných prací a fotografií vybrala odborná porota 9
nejlepších. Biskup poděkoval účastníkům obou soutěží za aktivitu a vyzval je k
účasti v dalším ročníku soutěže.

•

Skvěle. Slavoj získal dva tituly: V Poháru ČR skončil litoměřický veslařský
klub dvanáctý. Skvěle zakončili letošní sezonu mladí veslaři VK Slavoj
Litoměřice. Při poslední mistrovské regatě, kterou bylo Finále Poháru ČR a
Mistrovství ČR družstev, vybojovali dvě zlaté medaile. Zasloužili se o to starší
žákyně Viktorie Štěchová na skifu a dvojskif mladších žáků Matěj Lacko a
Miroslav Vokálek. Navíc mladší žáci skončili v Račicích na druhém místě na
párové čtyřce v sestavě M. Vokálek, M. Lacko, Mikuláš Šmerda, Radovan Kosík
a kormidelnice Eliška Heřmánková. Bronzovou medaili přidala párová čtyřka
starších žaček, kterou tvořily Tereza Krejzová, Monika Mertlová, Petra
Hojdarová, Viktorie Štěchová a kormidelnice Heřmánková. Celkem se
představilo dvanáct litoměřických posádek ve finálové jízdě, do které postoupilo
vždy šest nejlepších lodí z rozjížděk.

•

V kostele pokřtili novou knihu: Včera odpoledne v odsvěceném kostele
Zvěstování Panny Marie skropili trochou šampaňského novou knihu místního
historika Oldřicha Doskočila. Je o významných osobnostech, které odpočívají
na litoměřickém hřbitově. Na knize spolupracoval se správcem hřbitova Pavlem
Lolem.

•

Dopravu prověřují sčítače: Nenápadné bílé krabičky v centru Litoměřic
počítají projíždějící auta. Jak zlepšit dopravu v historickém centru Litoměřic?
Poradit by mohl průzkum dopravního chování, který právě probíhá přímo v
ulicích. Za úkol má posbírat informace pro vylepšení dopravní koncepce ve
městě. Jednou z částí průzkumu je pozorování intenzity dopravy v srdci města.
V ulicích jsou od pátku automatické sčítače, které podrobně prozkoumají každé
projíždějící vozidlo. Zařízení zaznamená směr jízdy, rychlost, délku, kategorii i
odstup od předchozího vozidla v sekundách včetně času průjezdu. Dovede
změřit rychlost od 3 do 250 kilometrů v hodině a díky svým rozměrům by nemělo
řidiče nijak ovlivnit. „Sčítače se nejčastěji umísťují na sloupky dopravních
značek. Dopravu prověřují v ulicích Lidická, Michalská, Velká Dominikánská,
Dlouhá, Mostecká a Jarošova,“ popisuje projektový manažer udržitelné dopravy
Zdeněk Zabilanský z litoměřické radnice. Sčítací zařízení budou zkoumat
dopravní vytíženost až do 20. října, výsledky průzkum pak příští rok poslouží k
vytvoření nového modelu, který pomůže s organizací dopravy.

•

V gotickém dvojčeti vzniká litografie: Staré řemeslo, které pomalu mizí,
provozuje v nové litografické dílně Lenka Kahuda Klokočková. Lis s názvem
Adast Zetacont vyrobený před 55 lety v Blansku u Brna je pořádný macek.
Umělkyně ho do Litoměřic vezla po částech, každá z bočnic totiž váží 400
kilogramů. „Šest chlapů si zamakalo,“ ohlíží se Kahuda Klokočková. Přízemní
prostor gotického dvojčete v Jezuitské ulici jí pronajalo město s podmínkou, že
bude pořádat i akce pro veřejnost. Na to se umělkyně těší. „Plánuji předvánoční
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kurzy pro rodiče s dětmi.“ Litografie je metoda uměleckého tisku z výšky.
Pracuje se při ní s vápencovými kameny, které váží až 50 kilogramů.
•

Divadelníci podpořili doučování pro děti v náhradní péči: Téměř 1 500
diváků vidělo minulý týden v Litoměřicích sérii divadelních představení v rámci
osmého ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů, kterou pořádalo
Centrum pro náhradní rodinnou péči společně s Hynkovým hravým divadlem a
Městskými kulturními zařízeními Litoměřice. Výtěžek akce podpořil děti v
náhradní rodinné péči. „Prostřednictvím Music baru Baronka jsme získali 11 600
korun, výtěžek divadelních představení byl 190 173 korun, a tedy celkový
výtěžek činil 201 773 korun. Peníze budou použity na projekt doučování dětí v
pěstounské a osvojitelské péči. Z výtěžku tak bude možné celkem odučit 2 017
hodin doučování,“ řekla ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči Margita
Šantavá. Během benefice diváci zhlédli 12 představení, z toho čtyři premiéry a
tři pohádky. Music bar Baronka připravil doprovodný program ve formě
alternativní hudební scény. Vystoupila ochotnická divadla, např. Li-Di
Litoměřice, ale i profesionální soubory jako třeba Dejvické divadlo nebo divadlo
z Příbrami.

•

Konference potvrdila, že doprava je klíčovým problémem města: V
Konferenčním sále hradu proběhla ve středu odborná konference věnovaná
problematice dopravy ve městě. V programu vystoupili zástupci městského
úřadu a institucí, které se věnují výzkumu a plánování dopravní mobility.
Účastníci se seznámili se zprávami výzkumu dopravního chování na městském
úřadu a v městské nemocnici, jež jsou největšími zaměstnavateli v místě.
Ustaven byl řídící výbor pro vypracování a plnění plánu městské mobility do
roku 2030. Doprava se stane hlavním bodem dalšího veřejného projednávání
21. listopadu rovněž na hradě.

•

Litoměřicko se celou neděli (29.10.) potýkalo se silným větrem: Spadlé
stromy a několik poškozených střech, ale také nebezpečné průlety různých
uvolněných materiálů. Tak vypadalo nedělní ráno na Litoměřicku. Na
odstraňování škod po vichřici se podíleli nejen profesionální hasiči, ale
především členové dobrovolných sborů přímo v obcích.

•

Zaujala inovativní řešení: druhé místo obsadily Litoměřice v prvním ročníku
celorepublikové soutěže Chytrá radnice. Cílem projektu organizovaného
Úřadem vlády ČR s partnery bylo zviditelnit a také ocenit zavádění moderních
technologií do každodenního provozu měst. „V hodnocení odborné poroty jsme
se v průřezové kategorii Inovativní řešení umístili na 2. místě s naším projektem
Úřad pro všechny. Ten v sobě zahrnuje jednoduché a chytré informace v
aplikaci „Potřebuji si vyřídit - životní situace“, zavedení platebních
bezkontaktních terminálů, nové pracoviště CzechPoint v nemocnici, propojení
zdrojů informací, aplikaci Mobilní rozhlas, Facebook a Twitter, elektronickou
úřední desku a v neposlední řadě interaktivní výroční zprávu města,“ informoval
tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
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Listopad
•

Uzavírku Palachovy ulice prodlouží počasí: V dešti silničáři nenamalují
pruhy. Řidičům se spodní část rekonstruované ulice otevře o pět dní později.
Vjezd do Palachovy a Sovovy ulice tento týden značky řidičům ještě nepovolí.
Ač jsou práce na první etapě rozsáhlé rekonstrukce ulice téměř u konce, z auta
si novou podobu ulice prohlédnete až v pondělí 6. listopadu. „V ulici jsou drobné
nedodělky a chybí vodorovné dopravní značení,“ říká vedoucí odboru územního
rozvoje v Litoměřicích Venuše Brunclíková. Palachovu ulici město začalo
rekonstruovat letos v dubnu. První dvě ze tří fází na zmodernizování
frekventované spojky v litoměřickém centru se týkaly úseku od ulice Na Valech
přes Sovovu ulici kolem Kina Máj až po křižovatku ulic Tolstého a Palackého.

•

Místostarosta popřál úspěšným karatistům štěstí na „republice“: Úspěchy
karatistů z Karatedó Steklý na mistrovstvích světa v Itálii a Irsku byly jedním z
důvodů pro přijetí na radnici města, kde jim místostarosta Pavel Grund
poděkoval za skvělou reprezentaci a zároveň popřál hodně úspěchů na
mistrovství republiky, které se uskuteční již tento víkend. Karatisté mají velké
šance vybojovat si stupně vítězů. „Tito mladí karatisté dělají dobrou vizitku
našemu regionu, a to nejen svými úspěchy v bojovém umění. Vynikají totiž i v
jiných oblastech,“ upozornil místostarosta Pavel Grund.

•

Litoměřice bojují s auty, chtějí lidi naučit jezdit na kole či v MHD: Radnice
chce zklidnit dopravu v centru. Probíhající průzkum zjišťuje, kolik lidí by
vyměnilo auto za jinou alternativu. Každodenní klasika. Člověk ráno sedne do
auta, byť to má do práce třeba jen pár set metrů. Po nějaké době v zácpě pak
krouží kolem přeplněného parkoviště a auto nakonec stejně nechá úplně jinde,
takže by kolikrát bylo úspornější jet do práce autobusem, na kole nebo rovnou
vyrazit pěšky. Právě k tomu chce litoměřická radnice přimět pracovníky
městského úřadu a nemocnice, největšího zaměstnavatele ve městě. „Z
výsledků obou dotazníků vyplývá, že o kole jako o alternativním dopravním
prostředku uvažuje největší část z těch, kteří alespoň dvakrát týdně dojíždějí
autem,“ uvedla koordinátorka projektu Simona Sváčková. Ke snížení počtu
automobilů by částečně přispěla také spolujízda, o kterou by stálo sedm procent
dotazovaných, nebo použití MHD, kde by ale muselo dojít ke zkrácení doby
jízdy a lepší návaznosti spojů. To by potom volilo deset procent respondentů,
kteří se do průzkumu zapojili.

•

Biskup Baxant se modlil za zemřelé: Dušičky a vzpomínka na zesnulé včera
přilákaly dvě stovky věřících k nově opravenému kříži s Ježíšem v dolní části
městského hřbitova v Litoměřicích. „Žijeme v krásném městě, kde se kříže
obnovují, uctívají a vztyčují, nikoli kácejí,“ pochvaloval si biskup litoměřické
diecéze Jan Baxant. Lidský kruh okolo něho, generálního vikáře Martina
Davídka a probošta litoměřické kapituly Jiřího Hladíka se pomodlil za zemřelé
na speciální dušičkové mši a pak se vydal k biskupské hrobce.

•

Odstartoval projekt sportování s angličtinou: Tento týden začíná unikátní
projekt Sportování s Rainou. Zatím se do něj zapojily dvě základní školy,
Masaryčka a U Stadionu. V rámci svých kroužků nabízejí dětem 1.-3. tříd
možnost navštěvovat sportovní kroužek, který vede Američanka Raina Smith,
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basketbalová hráčka a trenérka Slovanu Litoměřice. Právě Slovan celý projekt
zaštiťuje, postaral se o personální i materiálové vybavení.
•

Výstava láká na Zmizelé Sudety - Knihovna K. H. Máchy představuje
příběhy zaniklých obcí: Trosky zdí v neprostupných náletech. Tak vypadají
zaniklé obce v pohraničí, které nebyly srovnány se zemí. Týká se to hlavně těch
v Českém středohoří, kam se nedostala těžká technika. Putovní výstava, kterou
o nich připravilo sdružení Antikomplex, dorazila do Knihovny K. H. Máchy.
Popisky k snímkům psal dnes 74letý Jiří Kinský, kterého těší zájem mladých o
téma Sudet. Kvituje jejich bezpředsudečnost, co se týče dřívějších křivd mezi
Čechy a Němci. „Jsme sousedé a od války uplynula už spousta let. Nenávist
není perspektivní,“ říká Kinský. O posunu v reflexi česko-německých vztahů
svědčí i to, že výstavu o Sudetech si v knihovně přáli hlavně senioři sdružení v
klubu LiPen. O výstavu Zmizelé Sudety, která potrvá do konce listopadu, je
podle Ivy Červinkové z knihovny velký zájem. „Na úvodní přednášce ředitelky
Antikomplexu Terezie Vávrové bylo plno k prasknutí,“ popisuje knihovnice, která
plánuje na prohlídku pozvat několik tříd místních škol.

•

Litoměřicko má čtyři poslance: Z říjnových voleb do dolní komory parlamentu
vzešli z Litoměřicka hned čtyři noví poslanci. Z vítěžného ANO je jím ministr
Richard Brabec, za Piráty pak biofyzik Mikuláš Peksa. Dále místostarosta
Litoměřic Karel Krejza (ODS) a zdravotní sestra Monika Jarošová (SPD).

•

Stavba vědeckovýzkumného centra už v listopadu: V listopadu bude v
bývalých Jiříkových kasárnách v Litoměřicích zahájena stavba nového
vědeckovýzkumného centra. A to po vyhloubení více než dvoukilometrového
vrtu, jenž ověřil předpokládané teploty. Cílem je vytvořit zázemí pro výzkum
využívání hlubinné geotermální energie, která představuje prakticky
nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. Středisko bude ověřovat možnosti
čerpání zemského tepla ve velkých hloubkách a tvrdých horninách, kde teplota
hornin dosahuje 100 150 stupňů Celsia a lze ji používat jako zdroj vytápění nebo
k výrobě elektřiny.

•

Diakonie vydražila s Chantal svůj první milion: Už 23. aukce litoměřické
Diakonie poprvé v historii překročila částku milion korun. Celkem vynesl
benefiční večer, který se konal v pátek v sále litoměřického hradu, 1 000 150
Kč. „Chantal Poullain v roli moderátorky byla jako vždy úžasná. Velkorysého
výtěžku bychom ale nedosáhli bez mnoha dražitelů, kteří se předháněli v ochotě
přispět na dobrou věc,“ řekl Zdeněk Bárta, který Diakonii Českobratrské církve
evangelické před 25 lety zakládal. K pěkně kulaté částce dopomohl dar Města
Litoměřice v hodnotě 250 000 Kč a také od Chantal Poullain z její nadace Archa
Chantal v hodnotě 50 000 Kč. Výtěžek aukce použije Diakonie na dofinancování
provozu Centra denních služeb a opravu domu pro chráněné dílny a bydlení
pro své klienty.
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•

Nerudovka je k mání. Rezidence u horního nádraží je na prodej. Zn.: S
velkými problémy: Bývala tam Oseva, nějaký čas zde sídlil prodejce nábytku.
Po roce 2010 si budovu naproti hornímu nádraží v Nerudově ulici vzala do
parády akciová společnost K Invest Bohemia, za níž stojí podnikatel Dalimil
Kotas. Akciovka lákala na moderní byty a kanceláře. Střih. V úterý 28. listopadu
čeká Rezidenci Nerudovka nedobrovolná dražba. Projekt očividně neskončil
podle představ investora. Dnes je celá rezidence k mání za 29 milionů korun.
„Cena je stanovena vždy tak, aby byla pro případné zájemce atraktivní,“
vysvětlila Klára Odehnalová ze společnosti Prokonzulta, která dražbu provádí.
Budovu získá ten, kdo nabídne nejvyšší částku a ve stanovené lhůtě ji doplatí.

•

Slovan odstartoval do Evropské ligy parádně: Parádní začátek! Z
premiérového turnaje Evropské ligy mládeže v Lotyšsku (EGBL) si
basketbalistky Slovanu Litoměřice ktg. U13 přivezly bronzové medaile. Výprava
do vzdálené Rigy se jim tak povedla se vším všudy. Slovan si z prvního turnaje
Evropské ligy přivezl tři výhry a dvě prohry, bronzové medaile, a hlavně
nádherné zážitky z haly i z hlavního města Lotyšska, což potvrdily trenérky
Marie a Monika Matuškovy. Nejlepší hráčkou a zároveň nejlepší střelkyní
Slovanu byla v Rize vyhlášena Kája Janoušková. Místo v nejlepší pětce turnaje
(All stars) si svou obětavou a výbornou hrou zajistila Bětka Vránová.

•

Řečníci oslav 17. listopadu tepali v Litoměřicích Babiše: Svátek byl pro lidi
příležitostí k vyjádření povolebních pocitů. I přes sychravé počasí včera k
radnici a do parku V. Havla dorazily stovky lidí. Den boje za svobodu a
demokracii byl pro ně příležitostí zavzpomínat na odvahu studentů v letech
1939 i 1989. „Přišli jsme si připomenout nejen to, co se stalo v minulosti, a ty,
kteří nám svobodu vybojovali. Jde nám o význam pojmů svobody a demokracie
pro nás dnes,“ řekla na akci jedna z jejích organizátorek Zuzana Legnerová.
Vzpomínka se následně skutečně nesla ne tak v pietním, jako spíš v kritickém
duchu. Řečníci nejvíc „tepali“ výsledky parlamentních voleb a stávajícího
prezidenta Miloše Zemana. Lesník a podnikatel Daniel Pitek kritizoval Zemana
za to, že zcela otevřeně spolupracuje s režimy, které nedodržují lidská práva.

•

Otevřeli bezbariérovou kancelář nejen pro handicapované: Radnice v
Litoměřicích učinila další krok vedoucí ke zvýšení bezbariérovosti. S cílem co
nejvíce usnadnit život handicapovaným lidem při vyřizování úředních záležitostí
otevřela tento týden nové pracoviště odboru sociálních věcí a zdravotnictví
přímo v podloubí radnice na Mírovém náměstí. V bývalé prodejně vyřizuje
sociální pracovnice agendu pro seniory a zdravotně postižené. Referentka
státní správy a samosprávy pak má na starosti oblast zdravotnictví a přestupky.
„Pohodlně se do kanceláře dostanu. Průjezd pro vozíčkáře je dostatečný,“
vyzkoušela dnes parametry prostoru Dana Chomátová, jež je upoutána na
invalidní vozíček. Podle jejích slov fakt, že budova radnice není s ohledem na
svou historickou hodnotu plně bezbariérová, nahrazuje ochota úředníků.

•

Začínajícím autorům radila v knihovně spisovatelská esa: Miloš Urban s
Josefem Formánkem vybrali vítěze literární soutěže Máchovou stopou. Svěží
mladí lidé, kteří mají rádi písmenka. V sobotu se sešli v Knihovně K. H. Máchy,
aby z úst spisovatelů Miloše Urbana a Josefa Formánka vyslechli pochvalu, ale
i kritiku textů, které zaslali do literární soutěže Máchovou stopou. V jejím
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devátém ročníku psali na téma Pro rodinu vše. Knihovna se špičkovými českými
spisovateli spolupracuje pravidelně. V minulosti v porotě soutěže zasedli třeba
Petra Hůlová, Emil Hakl, Iva Pekárková nebo Irena Obermannová. Mediální
spojku knihovny Ivu Červinkovou těší, že letos jsou dvě oceněné autorky z
Litoměřic. „Kromě Terezy Jobové, která s námi začala soutěžit jako
středoškolačka a letos skončila druhá mezi dospělými, to byla Barbora
Adamcová,“ upřesnila Červinková. Adamcová, která se umístila druhá ve
středoškolácích, dochází i na kurz tvůrčího psaní knihovny.
•

Sport Judo má z MČR zlato, stříbro i bronz: Zlato, stříbro a bronz: Závodníci
Sport Judo Litoměřice na republikovém šampionátu v Mladé Boleslavi bojovali
parádně. Titul přeborníka v kategorii do 50 kg vybojoval Daniel Bayer, na
druhém místě ve stejné kategorii skončil Adam Bayer. Bronzovou medaili do
litoměřické sbírky přidala Štěpánka Hojdarová v kategorii do 48 kg.

•

Doprava občany zajímá. Diskutovali o ní u kulatého stolu: Zklidnění centra
města, dopravní uzel u pokratických závor nebo semafor neregistrující cyklisty.
I o takových problémech debatovalo sedm desítek občanů Litoměřic při veřejné
diskusi o dopravě ve městě, která se uskutečnila v úterý v hradu. „Rušení
parkování na Mírovém náměstí si motoristé nepřejí. Občany trápí přetížená
automobilová doprava, málo parkovacích míst na Kocandě, nákladní doprava
nerespektující zákaz tranzitu a další věci,“ shrnula za město Anna Hrochová.
Co naopak lidé oceňují, jsou autobusy na CNG, příklon města k elektromobilitě,
oceněny byly také semafory Na Valech či výstavba cyklověže.

•

Litoměřický gympl se chce zazelenat: Stovka svíček bude svítit na dortu
Gymnázia Josefa Jungmanna v roce 2019. Škola chystá nejen almanach
vzpomínek absolventů, ráda by také slavnostně zezelenala. Proto se její vedení
přihlásilo do grantové výzvy Zelené oázy, kterou potřetí vyhlásila
environmentální Nadace Partnerství. O 75 tisíc korun gymnázium žádá na
revitalizaci prostoru před školou ve Svojsíkově ulici. „Tam, kde jsou zatím pouze
keře, plánujeme například úpravu terénu, odstranění nefunkčních prvků,
výměnu živého plotu a výsadbu magnolií. Měly by vykvést na jaře 2019, kdy
budeme slavit výročí,“ plánuje zástupkyně ředitele gymnázia Jitka Putnarová.

•

Na výstavišti Zahrada Čech zasedala Rada Ústeckého kraje: Výstaviště
Zahrada Čech ve svých prostorách hostilo středeční zasedání Rady Ústeckého
kraje. Členové Rady Ústeckého kraje, včetně hejtmana Oldřicha Bubeníčka, se
po svém jednání zúčastnili prezentací místostarostů Václava Červína a Pavla
Grunda na téma rozvoje výstavnictví v Litoměřicích a plánovaných investic
města do areálu Zahrady Čech.

•

Konference v hradu se zabývala energií, dopravou a inovacemi: V sále
litoměřického hradu se konala dvoudenní mezinárodní konference Energie,
doprava a inovace pro města 21. století. Zastoupeni byli i představitelé
ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí. Ti označili Litoměřice za
město, které si uvědomuje význam úspor energie a vyvíjí v tomto směru řadu
významných aktivit, jež následují i další města v České republice. „Postupným
snižováním energetické náročnosti budov nacházejících se v majetku města a
motivačními opatřeními vedoucími k úsporám, jako je například Fond úspor
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energie, se Litoměřicím podařilo od roku 2012 ušetřit na provozu 22,5 milionu
korun, které mohly být investovány jinde,“ informoval Karel Krejza,
místostarosta Litoměřic, které již před šesti lety vytvořily pozici energetického
manažera, jenž se energeticky úsporným opatřením systematicky věnuje.
•

Kdo si dal kapustnicu, podpořil špitál: 60 litrů zelňačky uvařil v sobotu s
přáteli Jozef Pásztor v Krušovické pivnici v Litoměřicích. Podruhé za ni do
kasičky od lidí vybíral na dětské oddělení litoměřické nemocnice. Nevadilo mu,
že se od minulého ročníku dobročinné akce stala akciovkou? „Vadilo nevadilo,
děti za to nemůžou. Uvidíme do budoucna, zda se to vyplatí, nebo ne,“ řekl
bývalý voják z povolání pocházející ze Slovenska. Ve vydatné kapustnici stála
lžíce. Pochutnaly si na ní desítky lidí, kteří v kasičce nechali 15 tisíc korun.
Pásztor tak na oddělení vybral třikrát víc peněz než loni.

•

Anticena za billboard. Ženy ponižuje, shodla se porota: Sexistické
prasátečko 2017 získaly billboardy firmy Feko-Lt. Vulgárním způsobem
ponižuje ženy, propaguje násilí a prodává prostřednictvím sexu. To je verdikt
odborné poroty anticeny Sexistické prasátečko 2017 o billboardu litoměřické
pobočky pražské odpadové firmy Feko-Lt. Výjev polonahé modelky na záchodě
doprovází text „Výcuc všeho, co smrdí“. „Jsou to dohady o ničem,“ mávl rukou
nad hodnocením odborníků majitel firmy specializované na čištění kanalizací a
likvidaci odpadu Pavel Vlk. Reklama prý funguje.
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Prosinec
•

Nemocnice má nový tunel magnetické rezonance: Moderní přístroj s
kolosálním magnetem o hloubce 150 centimetrů a váze téměř šesti tun dorazil
do Litoměřic až z Holandska a zahájení provozu by se měl dočkat v příštím
roce. „Zařízení bude na radiodiagnostickém oddělení a zkušební provoz
zahájíme v lednu. Nejprve bude probíhat technické vyladění a proškolení
pracovníků, s ostrým provozem počítáme do několika měsíců,“ řekl předseda
představenstva Nemocnice Litoměřice Radek Lončák. Náklady na vybudování
pracoviště dosahují 32 milionů korun, většinu zaplatilo město. Instalace zařízení
obnášela rozsáhlé stavební úpravy. Budoucí pracoviště se muselo kompletně
odizolovat od magnetických vlivů a vibrací, přibylo i chlazení heliem při teplotě
-196 stupňů Celsia.

•

Netrh je prsařským králem: Hned tři závodníci Plaveckého klubu Litoměřice
se probojovali na šampionát dorostu a dospělých v krátkém bazénu. A z
vrcholné akce zimní sezony v Plzni na Slovanech se nevraceli s prázdnou.
Přivezli dvě medaile. O ty se postaral výborně připravený Vojtěch Netrh. „Vojta
zvítězil v kategorii mladších dorostenců na trati 200 metrů prsa ve výborném
čase 2:15,63. Bronzovou medaili navíc získal na poloviční trati. Čtvrtý doplaval
v prsařském sprintu na 50 metrů. A do nejlepší desítky se ještě protlačil v
polohových závodech na 200 a 400 metrů, kde skončil sedmý a devátý,“
prozradil spokojený předseda a trenér PK Litoměřice Štěpán Šetek. V Plzni se
představil i starší dorostenec Martin Kroufek. Téměř všechny své starty
proměnil v osobní rekordy. Největší úspěch si připsal v disciplínách 50 metrů
volný způsob a 100 metrů polohový závod, kde dokázal postoupit z dopoledních
rozplaveb do odpoledních finále, kam se ve sprinterských disciplínách
kvalifikuje deset plavců. Na obou distancích skončil shodně na devátém místě.
Třetí zástupkyní PK byla v Plzni Adéla Kurcová. Té se nejlépe vedlo na 200
metrů volný způsob, kde obsadila třináctou příčku.

•

Konkurz na ředitele galerie: Severočeskou galerii výtvarného umění v
Litoměřicích povede další dva roky dosavadní šéf Jan Štíbr. Jmenovali ho radní
kraje. Nevstřícná k divákovi, se zastaralým výstavním programem, odborně pod
úrovní. Tak hodnotí Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích
kandidáti na post jejího ředitele, kteří se do říjnového konkurzu přihlásili spolu
s jejím současným šéfem Janem Štíbrem. Konkurz vyhlásili radní kraje, který
galerii zřizuje, v květnu. Údajně kvůli tomu, že ředitele jmenoval ještě před
rokem 2000 bývalý zřizovatel, ministerstvo kultury. Proto se ve vedení instituce
čekala generační obměna. Štíbr, který ji vede od roku 1992, však svou pozici
obhájil. „Komise pana ředitele doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta a rada
její doporučení v listopadu potvrdila,“ zdůvodnila mluvčí hejtmanství Lucie
Dosedělová. Ve výběrové komisi zasedli hlavně zástupci kraje včetně radní
Jitky Sachetové (KSČM). Zástupci odborné veřejnosti byli pouze dva, ředitel
ústeckého muzea Václav Houfek a ředitelka roudnické galerie Alena Potůčková.
Do konkurzu se přihlásilo 8 zájemců, mimo jiné stávající kurátor a výtvarník
litoměřické galerie Jan Brodský.
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•

Rozsvícení vánočního stromu: Rozsvícení vánočního stromu na Mírovém
náměstí v Litoměřicích přilákalo několik tisíc lidí. Obrovský stříbrný smrk od
soukromého dárce z Čelakovského ulice doputoval na náměstí v pondělí a za
vůně svařáku a doprovodu koled se rozzářil v pátek večer. Na náměstí to žilo
předvánoční náladou už od odpoledne, kdy celou akci zahájily slavnostní
fanfáry. V doprovodném programu pak čekaly na děti pohádky, soutěže nebo
projížďky na konících. Rozsvícením stromu však adventní oslavy v Litoměřicích
nekončí. Pokračují tradičními vánočními trhy, které budou probíhat od 15. do
22. prosince. Na Mírovém náměstí budou už tradičně stánky s dárky, ozdobami
nebo cukrovím každý den od 10 do 18 hodin a chybět nebude ani kulturní
program pro děti i dospělé.

•

Vystoupení sopranistky Gabriely Beňačkové: Gabriela Beňačková se svým
žákem Jakubem Pustinou a s klavíristkou Martou Vaškovou včera v podvečer
elektrizovala nadupaný kostel Všech svatých v Litoměřicích. „Gabriela
naposledy zpívala Desdemonu s Placidem Domingem v newyorské Metropolitní
opeře. Asi chápete, jak se cítím,“ pobavil publikum tenor. Přes Pustinovu obavu
patřil úryvek z Verdiho Othella k vrcholům benefičního koncertu na podporu
hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti. Akci pořádalo sdružení
Musica et education.

•

Katedrálu rozezněla hudba: Trubači z Pražského hradu, pěvecké sbory i
hudba obou varhan naplnila ze všech kůrů a galerií katedrálu sv. Štěpána
naplněnou k prasknutí. Včera večer zde vystoupil pěvecký chlapecký sbor Páni
kluci, chrámový soubor Collegium hortensis a žesťové kvinteto Hudby Hradní
stráže.

•

Jakub Klíma z Masarykovy MŠ bodoval v soutěži ministerstva: Ve výtvarné
soutěži „Namaluj svoji učitelku nebo učitele“, již vypsalo MŠMT, skončil na
prvním místě 5letý Jakub Klíma z Litoměřic. Rodinu za odměnu vezme do
iQPARKU v Liberci.

•

V interním pavilonu nemocnice zrekonstruovali tři výtahy: Celkem tři
výtahy byly v průběhu listopadu rekonstruovány v interním pavilonu F
litoměřické nemocnice. V rámci rekonstrukce byly vyměněny výtahové stroje
včetně motorů, převodovky a nosných lan. Byly učiněny revize vodících lišt a
kompletní výměnou prošly také elektroinstalace ve strojovně výtahů na střeše
pavilonu. Původní zůstaly výtahové kabiny. „Provoz výtahů je nyní plynulejší a
mnohem méně hlučný,“ shrnul Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje,
zdravotnické techniky a veřejných zakázek. „Díky použité technologii je při
provozu výtahů po rekonstrukci dosahováno výrazných energetických úspor,“
dodal Janošík. Podle mluvčí nemocnice Nadi Křečkové jsou nové výtahy
energeticky úspornější a u všech tří byla také zvýšena nosnost z 500 na 1250
kilogramů.
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•

Rezidenci Nerudovka vydražil nový majitel za 29 milionů: Problematickou
stavbu u horního nádraží s byty a kancelářemi na konci listopadu v
nedobrovolné elektronické dražbě za vyvolávací cenu 29 milionů korun vydražil
subjekt, jehož identitu dražební společnost Prokonzulta neodhalila. Dražby se
účastnil jako jediný.

•

Dětem přinesl nadílku Mikuláš: Hned dvakrát naděloval Mikuláš nemocným
dětem v Litoměřicích. V 9 hodin navštívil Centrum pro zdravotně postižené
Srdíčko, kde město pořádalo Mikulášskou besídku s vánoční nadílkou. Ve 13
hodin pak potěšil děti na dětském oddělení litoměřické nemocnice.

•

Azylové domy se chystají na mráz a bezdomovce: Počet lidí žijících na
ulici v Litoměřicích mírně klesl. Všichni je denně potkáváme. Skupinka
postarších chlapíků se psem v Dlouhé ulici, upovídaná blondýna celoročně
navlečená v tlusté zimní bundě nebo upravený šedivý dlouhovlasý chlapík, který
nehnutě postává naproti morovému sloupu v Pekařské ulici. Tyto lidi spojuje
život bez střechy nad hlavou. S přicházející zimou budou řešit, kde stráví ty
nejchladnější noci. Zařízení pro ubytování bezdomovců jsou už připravena. „V
Litoměřicích se pohybuje asi 170 lidí bez domova, z toho je 140 osob v různých
zařízeních a 30 pak na ulici,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí v
Litoměřicích Renáta Jurková. Počet lidí žijících na ulici tak za poslední roky
lehce klesl. V roce 2015 zdejší pobočka Naděje napočítala 51 bezdomovců,
dalších 41 žen s 52 dětmi bylo tehdy v azylovém domě a 64 lidí na ubytovnách.
Na Litoměřicku využívají bezdomovci v mrazech služeb několika azylových
zařízení. „Kapacitu máme 23 míst v ubytovně a pět lůžek nabízí naše
noclehárna. Dalších pět krizových míst poskytujeme v případě velké nepřízně
počasí,“ řekl Jakub Ružbatský, vedoucí střediska sociální prevence a
humanitární pomoci litoměřické Farní Charity. Tam zatím velký nával nemají,
ale na případnou krizovou situaci jsou připraveni.

•

Město podporuje děti z nízkopříjmových rodin: Město Litoměřice
podporovalo děti z nízkopříjmových rodin i v letošním roce. Díky spolupráci
základních škol a sociálních pracovníků letos pomáhalo uskutečnit sny 17
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Největší zájem ze strany dětí byl
o sportovní kroužky, tvořivé a výtvarné aktivity, ale také o turistický kroužek.
„Město podporuje tyto děti v kroužcích a zájmech, které si samy určí,a vyberou,
pro které mají nejlepší předpoklady. Díky tomu pak mohou navštěvovat
konkrétní zájmové kroužky, na které by jejich rodiny neměly finanční
prostředky,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta
Jurková.

•

7. nejdemokratičtější město v ČR jsou Litoměřice: Podle žebříčku 101
největších měst a 50 městských částí nad 10 tisíc obyvatel. Institute for
Democracy 21 v žebříčku měřil zapojení občanů do participativních procesů.
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•

Ježíškova vnoučata nadělují i v litoměřické nemocnici: Nemocnice se v
letošním roce zapojila do projektu s názvem Ježíškova vnoučata, který
propojuje osamocené seniory s dárci, kteří jim na vlastní náklady splní přání
nebo věnují dar. Loni bylo splněno kolem 600 přání, letos jich je už v této chvíli
téměř devět a půl tisíce. Zájem o dárek od neznámého dárce zatím projevilo
deset pacientů lůžek dlouhodobě nemocných, ti by si přáli telefon pro seniory,
tablet, župan, kosmetiku nebo sladkosti. Ježíškova vnoučata přání plní během
několika dní. „Někteří je posílají poštou, jiní je chtějí přijet předat osobně,“
přiblížila Andrea Fialová, v jejíž hlavě se nápad na zapojení do projektu zrodil.

•

Zastupitelé schválili rozpočet: Pro návrh rozpočtu na rok 2018 včera v Hradu
hlasovalo 19 zastupitelů, 7 se hlasování zdrželo, 1 byl omluven, návrh tak byl
přijat. Příjmy v něm dosahují 521 milionů, výdaje 544 milionů. Schodek je 23,
resp. 15 milionů korun se započtením prostředků ušetřených loni a přesunutých
do letošního roku.

•

Velká říjnová soutěž o nejlepší Fairtrade slogan zná vítěze: Na podporu
Fairtrade byla v říjnu v Litoměřicích vyhlášena soutěž o fairtradový slogan.
Soutěžící zaslali 90 sloganů, básniček a námětů, ze kterých Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, který soutěž organizoval, nakonec rozhodl o třech vítězích:
Fairtrade měníme svět, My jsme fair trade, my jsme Litoměřice a Fairtrade
kupujte, lepší život darujte. Pro výherce připravilo město koloběžku, lístky do
kina a poukázku. Slavnostní předání výhercům se konalo za účasti
místostarosty města Pavla Grunda a tajemníka Milana Čigáše.

•

Rybova mše vánoční v Jezuitském kostele: Včera večer (7. 12.) v
Litoměřicích Pěvecký sbor Úštěk pod vedením Kolomana Poláka, zazpíval
Rybovu Českou mši vánoční a vánoční písně z celého světa. Do jezuitského
kostela přišly na benefiční koncert desítky návštěvníků. Tržba ze vstupného, za
výrobky z chráněných dílen i za nápoje z čajovny Hóra půjde na rekonstrukci
domu pro chráněné dílny a bydlení pro klienty. „Milion jako na poslední aukci
určitě nečekáme,“ smála se před začátkem Vladimíra Tomášová z Diakonie.
Dobročinnou akci inicioval úštěcký sbor, letos proběhla poprvé.

•

Litoměřičtí zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Opoziční ANO
návrh sepsulo: Žádné velké drama se nekonalo. Zatímco v Ústí trvalo
schvalování rozpočtu na příští rok sedm hodin, v Litoměřicích zastupitelé o
hlavním bodu posledního letošního jednání rozhodli ani ne za hodinu. Rozpočet
na rok 2018 počítá s příjmy i výdaji kolem půl miliardy a se schodkem 15 milionů.
Došlo také k meziročnímu zvýšení běžných výdajů města o 64 milionů korun.
„Převážnou část, zhruba 35 milionů, tvoří zvýšení mezd pracovníků města a jím
zřizovaných organizací,“ uvedla mluvčí města Eva Břeňová s tím, že jde
zejména o navýšení tarifních platů dle vládního nařízení. „Město může fungovat,
když si udrží dobré zaměstnance, které slušně zaplatí. V jejich ohodnocení jsme
stále na chvostu republiky, přestože dosahujeme velmi dobrých výsledků,“
70

podotkl starosta Ladislav Chlupáč (ODS). Za nejvýznamnější investiční akci v
příštím roce považuje vedení města dokončení obnovy Palachovy ulice. Z
rozpočtu spolkne skoro devět milionů, další čtyři miliony zajistí dotace. „Oproti
předchozím plánům jsme až na jaro přesunuli zbudování parkovací věže pro
kola u dolního nádraží,“ řekl místostarosta Karel Krejza (ODS) s tím, že město
bude biketower stát 1,3 milionu, dalších 12 milionů půjde z dotace. „Chystáme
se na další podzemní kontejnery i předláždění Vavřinecké ulice za 4,6 milionu.
Velkou položku budou představovat opravy silnic, jež nejsou v dobrém stavu,“
přiznal Krejza, kterého by v příštím roce potěšilo zřízení odborných učeben na
Masarykově ZŠ s bezbariérovým vstupem za 25 milionů s pomocí dotace. Proti
návrhu rozpočtu na čtvrtečním jednání vystoupil zastupitel za ANO Petr
Urbánek. Popsal ho rčením „Po nás potopa“. Podle něj byly všechny rozpočty
posledního volebního období deficitní, ačkoli městu vý-razně vzrostly příjmy z
daní. „Město získalo víc než 60 milionů navíc a většinu těchto peněz projedlo,
místo aby investovalo do rozvoje,“ myslí si Urbánek. Nárůst mzdových výdajů
charakterizoval jako obrovský. „Nerozumím, proč úřad takto bobtná,“ kroutil
hlavou opoziční zastupitel, kterému rovněž vadí navýšená dotace na nemocnici.
Starosta Chlupáč k těmto a dalším výhradám opozič- ního zastupitele podotkl,
že rozpočet na příští rok město připravuje od září a je těžké reagovat na dotazy
a výtky, z nichž některé byly rozeslány e-mailem těsně před jednáním. Po
několik desítek minut trvající výměně názorů zastupitelé přešli k hlasování. Pro
rozpočet s příjmy kolem 521 milionů, výdaji kolem 544 milionů a schodkem 23,
respektive 15 milionů se započítáním ušetřených peněz přesunutých do
letošního roku hlasovalo ve čtvrtek v podvečer 19 zastupitelů. Sedm zastupitelů
za ANO se hlasování zdrželo. Na účtu města je podle starosty rezerva ve výši
zhruba 100 milionů korun pro případné další investice.
•

Odpadománie rozdávala ceny zodpovědným občanům: Cílem soutěže
Odpadománie probíhající od května bylo zvýšit informovanost o provozu
sběrného dvora v Nerudově ulici, přimět lidi k využití jeho služeb a chránit tak
životní prostředí. Soutěžící po dobu šesti měsíců odnášeli odpad do sběrného
dvora a získávali za něj losy. Vylosovaní si na radnici vyzvedli hodnotné ceny.

•

Seniorům zpívala Naďa Urbánková: Téměř šest stovek seniorů se ve středu
zúčastnilo předvánočního odpoledne v Kulturním a konferenčním centru
Litoměřice. Pro obyvatele starší 75 let město připravilo pohoštění a kulturní
program s vystoupením zpěvačky Nadi Urbánkové.

•

Nepořádek, otrapové. Lidé se bojí na nádraží, vstup do haly železniční
zastávky Litoměřice město je pouze pro otrlé: U stropu květinová výzdoba,
na zemi však přetékající odpadkové koše, zápach a povalující se bezdomovci.
Pro mnohé cestující každodenní pohled v hale vlakové zastávky Litoměřice
město. Správa nádraží už chystá nápravu. „V hale je neskutečný nepořádek už
několik dní po sobě, aniž by na to někdo sáhl. Strašný smrad od bezdomovců,
kteří okupují lavičky a povalují se po radiátorech,“ popisuje situaci Milan H. ve
stížnosti určené Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC). A řada cestujících
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mu dává za pravdu. „Litoměřické nádraží je kapitola sama o sobě. Jezdívám
občas se čtyřletou dcerou a v hale s ní opravdu setrvat nelze. Vadí mi smrad a
existence před budovou i uvnitř, které nás ze tří návštěv nádraží dvakrát
obtěžovaly,“ vypráví Markéta, kterou trápí i chybějící bezbariérový přístup na 1.
nástupiště. Stejně hodnotí situaci sami zaměstnanci Českých drah. „Hala je
strašidelná i pro nás, nádražáky. Například s lovosickým nádražím se to nedá
srovnat. Tam mají také externí firmy na úklid a ostrahu, ale vše tam klape jak
hodinky,“ říká průvodčí Lukáš. Litoměřická městská policie se snaží na pořádek
dohlížet i přes to, že ostrahu a úklid na problémovém nádraží mají na starost
externí firmy, které najímá SŽDC.
•

První místo ve stolním tenise: 1. se umístili stolní tenisté z litoměřické ZŠ
Boženy Němcové v národním finále stolního tenisu. Zlatou medaili si V. Skokan,
F. Kopecký, J. Šnajdr a M. Drbohlav přivezli z mistrovství ČR základních škol v
Holicích.

•

Knize Litoměřické vzpomínky vychází po dvou letech druhý díl: Téměř dva
roky uplynuly od uvedení prvního svazku knihy Litoměřické vzpomínky z dílny
Vitalije Marka a Václava Chabra. V pondělí 11. prosince v 17 hodin proběhne v
Divadle K. H. Máchy křest druhého dílu. „Pro Víťu Marka byly Litoměřické
vzpomínky dílem posledním, vydání se už nedočkal, zemřel v roce 2015. První
svazek jsme věnovali osobnostem, které se zasloužily o rozvoj výtvarného
umění, hudby, tance a divadla, druhý je zaměřen na sport i na některé spolky,
jako je skauting,“ říká Václav Chabr. Autorům se podařilo shromáždit řadu
zajímavostí, fotografií i vzpomínek litoměřických pamětníků.

•

Součková si vyplavala čtyři medaile: Na letošní Poháry ČR mladšího žactva
v plavání budou vzpomínat reprezentanti PK Litoměřice rádi. Přinesly jim totiž
čtyři medaile. V Mladé Boleslavi, kam se kvalifikovalo do každé disciplíny
nejlepších 30 závodníků ročníku 2006, to byly medailové žně. Zasloužila se o
ně Anežka Součková. Ta byla na stupních vítězů čtyřikrát. Na 50 M a 100 P
brala stříbro, na 100 M a 200 P bronz a přidala ještě „bramboru“ na 100 PZ a
šesté místo na dvojnásobné trati. Do první desítky se probojovala i Adéla
Chalupová na tratích 400 a 800 VZ, kde skončila na šestých místech. V Mladé
Boleslavi plavaly ještě Markéta Málková a Vanda Křečková. „Obě si zlepšily
osobní maxima a posunuly se pořadím z kvalifikace. Doufáme, že nám všechna
děvčata u plavání vydrží, protože ve starším žactvu budou mít velkou šanci na
medailové umístění ve štafetách,“ vysvětlil snahu udržet závodnice v klubu
předseda PK Litoměřice Štěpán Šetek. Do Chomutova se sítem náročných
kvalifikací probojovalo 40 nejlepších v každé disciplíně ktg. r. 2007. Litoměřice
reprezentovaly Michaela Plašilová a Elen Kutzlerová. „Míša nám ale před
pohárem onemocněla, takže jsme neměli příliš velké očekávání,“ přiznal Šetek.
I tak se ale jeho svěřenkyni vedlo. Dokázala totiž čtyři ze šesti svých startů
proměnit v osobní rekord. Na znakařské stovce se dokonce dostala do první
desítky a skončila na solidním osmém místě.
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•

Příští výstava trofejí proběhne v Litoměřicích na Zahradě Čech: Mezi
úspěšné propagační akce Okresního mysliveckého spolku patří výstava trofejí
ulovené zvěře. V uplynulých dvou letech proběhla pod patronací odborů
životního prostředí Městských úřadů v Lovosicích a Roudnici nad Labem. V
roce 2018 se uskuteční na výstavišti Zahrada Čech od 19. do 25. května, tedy
první dva dny souběžně s mezinárodní výstavou psů všech plemen Nord
Bohemia Canis. Myslivecký spolek má devět set členů a v současné době
připravuje na únorové zkoušky 24 adeptů. 20 adeptů se přihlásilo do kurzu v
roce 2018.

•

Moc prvňáčků. V Litoměřicích změnili spádovost škol: Zastupitelé schválili
novou spádovost základních škol. Do první třídy ZŠ Ladova se totiž letos hlásilo
ze spádového obvodu více dětí, než mohla škola přijmout. „Vzhledem k počtu
ulic, množství zde bydlících žáků a s ohledem na aktuální kapacity ZŠ Ladova
a Havlíčkova došlo k rozšíření velikosti spádového obvodu ZŠ Havlíčkova o
ulice, které svou docházkovou vzdáleností jsou srovnatelné se ZŠ Ladova,“
upřesnila vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea
Křížová. Kontrolou dále bylo zjištěno, že některé ulice nejsou ve stávající
vyhlášce uvedeny, na seznam proto byly doplněny a přiřazeny k nejbližší
spádové škole. Zastupitelé dále schválili uzavření smlouvy mezi městem a obcí
Miřejovice, týkající se umístění dětí do předškolního a školního zařízení. Území
obce bez základní školy bylo přiřazeno k ZŠ Havlíčkova.

•

Výstava láká do krajiny severních Čech: Do Českého středohoří, ale i do
Šluknovského výběžku, Krušných a Lužických hor zavede návštěvníky
výpravná výstava nazvaná Z dálky / z blízka. V Severočeské galerii výtvarného
umění v Litoměřicích bude až do března příštího roku. „Krajina, jak ji vnímáme
dnes, byla objevena na konci 18. století,“ tvrdí kurátorka výstavy Alena
Beránková, která expozici rozdělila do pěti částí. Po objevitelích krajiny, jimiž
byli vědci, filozofové a estetici, vyrazili do krajiny romantičtí umělci. Národní
buditelé 19. století potom v krajině hledali českou historii. Krajinomalba se
následně stala svébytným žánrem. „Obrazy mě inspirují k vlastním výletům. Teď
jsem výstavu dodělala, těším se, až zase vyrazím do přírody,“ plánuje
Beránková.

•

Stromek na zahradě Masaryčky rozsvítili za účasti osmi set lidí: Ve čtvrtek
7. prosince se na zahradě Masarykovy základní školy v Litoměřicích sešlo na
800 lidí. Návštěvníky skládající se z dětí, rodičů, bývalých žáků i kolemjdoucích
přilákala tradiční akce pořádaná zaměstnanci a dětmi Masarykovy základní
školy, rozsvícení vánočního stromu. S úderem půl páté zazpíval školní sbor
Bobulky několik koled a zpěváčci odpočítali rozsvícení nové světelné výzdoby
na školní zahradě. Následoval ohňostroj odpálený ze školního hřiště. Program
večera doplnil malý jarmark s občerstvením a výrobky dětí. K mání byly ozdoby,
adventní věnce, různé pochoutky, andělíčci, hračky z nejrůznějších materiálů i
šperky. „Rostoucí počet účastníků ukazuje na zvyšující se oblibu této tradice a
zdaleka se nejedná pouze o rodiče a děti z Masaryčky. Počasí akci přálo, byť
některým přišlo líto, že svatý Martin nepřinesl do Litoměřic sníh, aby se
rozsvícení stromu odehrálo v atmosféře pravých Ladovských Vánoc,“ říká Karel
Kynzl, ředitel školy.
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•

Jezdecká bitva od T. Querfurta ml. byla zrestaurována: Ak. malířka Eva
Votočková dokončila restaurování obrazu Jezdecká bitva od Tobiase Querfurta
ml. (17011780) z biskupské rezidence, protějškový obraz byl zrestaurován v
minulém roce. Po dlouhých letech tak mohou být obě díla na rezidenci
prezentována bez zkreslujících nánosů zažloutlých laků. Asi počátkem 20.
století prošla restaurátorským zásahem. Votočková obrazy nažehlila a napnula
plátna na nové spodní rámy. Sejmula staré laky, tmely a retuše a poškozená
místa opravila. Obě díla jsou zavěšena na chodbě v prvním patře rezidence.
Lada Hlaváčková.

•

Basketbalisté Slavoje si zahrají extraligu: Základní část žákovské ligy mají
úspěšně za sebou basketbalisté Slavoje Litoměřice U15. V domácích utkáních
přehráli BŠ Praha i BCM Nymburk. Do dvanáctičlenné extraligy vstoupí Slavoj
ze čtvrtého místa. První zápasy odehraje u soupeřů, 6. ledna na Sokolu
Pražském, o den později na Spartě. Velkou radost si před koncem roku udělal
v oblastní soutěži i litoměřický tým U11. Kromě vysokých vítězství potěšily
trenéra Josefa Chlupsu především výkony nejmladších svěřenců.

•

Herec Jan Skopeček má v Litoměřicích pamětní desku: 773/3 je číslo domu
v Palackého ulici v Litoměřicích, kde jako chlapec žil dnes 92letý herec Jan
Skopeček. Za jeho přítomnosti včera vedení města slavnostně odhalilo pamětní
desku na domu s hercovým profilem.

•

Velký vánoční koncert s Rybovkou měl opět úspěch: Hej, mistře! neboli
Česká mše vánoční, lidově Rybovka, byla opět součástí vánočního koncertu,
který už počtvrté v Litoměřicích připravila zdejší základní umělecká škola. Dílo
Jana Jakuba Ryby z roku 1796 předvedlo více než osmdesát účinkujících.
Spojili k němu síly ve dvou tělesech o hudbu se postaral Symfonický orchestr
ZUŠ, o zpěv Festivalový sbor Litoměřice, obojí pod taktovkou dirigenta Jiřího
Knotteho.

•

Uctili památku Václava Havla u jeho busty. Prý je nejkrásnější: U příležitosti
6. výročí úmrtí prezidenta Václava Havla se včera sešli Litoměřičtí, aby zapálili
svíčku. Opět u busty z dílny akademické sochařky Alžběty Kumstátové v parku,
který dostal Havlovo jméno. Na roky, kdy s ním stáli po boku, vzpomínali také
předseda správní rady nadačního fondu Kalich Alexandr Vondra i zakladatel
Občanského fóra v Litoměřicích Zdeněk Bárta. Lidem popřáli šťastnou ruku při
lednové volbě nového prezidenta. Busta je podle přítomných možná nejhezčí
Havlovou podobiznou v ČR.

•

Město si váží dobrovolníků. Ocenilo a odměnilo je: Téměř 30 dobrovolníků
minulý týden ocenilo město. „Pomáháte dobré věci. Víme, že tak činíte bez
nároku na jakoukoliv odměnu, bez očekávání slov díků. Přesto vám
vyjadřujeme náš dík. Ceníme si vás,“ uvedl místostarosta Pavel Grund.
Dobrovolníci kromě slov díků obdrželi půlroční permanentku do bazénu a
sauny, aby mohli také sobě dopřát zaslouženou péči. „Darujete svůj čas, který
byste mohli využít tisíci jinými způsoby. To je nedocenitelné,“ řekl tajemník
úřadu Milan Čigáš. Kromě dobrovolníků ocenění obdržely 2 jejich koordinátorky,
Dagmar Pelcová z hospice a Veronika Vedejová z diecézní charity.
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•

Kalich a město obdarovaly děti z litoměřického Klokánku: Pošesté se na
radnici sešly ke stromu splněných přání děti z litoměřického Klokánku. Nadační
fond Kalich jim věnoval dárky za 15 tisíc korun. Předseda správní rady Alexandr
Vondra poděkoval také pracovnicím FOD v čele s jejich vedoucí Ivanou
Prudičovou. K poděkování se připojilo město, které Klokánku přispělo 20 tisíci
na vybavení místnosti pro nejmenší. „I tří až čtyřleté děti si s námi zazpívaly
koledy a věděly, kdy se narodil Ježíšek. Velmi milá atmosféra,“ pochvalovala si
mluvčí města Eva Břeňová.

•

Šermíř Michal Čupr získal ocenění od rektora: Člen oddílu šermu TJ Slavoj
Michal Čupr uspěl letos na řadě významných turnajů. Jeho úspěšnou dráhu
ocenil minulý týden rektor Univerzity J. E. Purkyně Martin Balej, když mu v rámci
udělení Cen rektora a stipendií předal 3. cenu za nejlepší sportovní výsledky.
Michal na UJEP studuje na fakultě zdravotnických služeb (FZS) obor
Fyzioterapie. Stipendia se na UJEP udělují od roku 2009 pravidelně, letos
poprvé i Biskupství litoměřické, které ho udělilo nejlepšímu studentovi filosofické
fakulty a FZS.

•

Bývalí soudci dostali za úplatky podmínku: Okresní soud v Jičíně vynesl
rozsudek v kauze bývalých litoměřických soudců. Josefa Knotka a Ladislava
Jelínka státní zástupkyně vinila z přijetí úplatku, na lavici obžalovaných usedla
i zapisovatelka Jiřina Šindelářová a další dva lidi. „Všem obžalovaným byly
uloženy podmíněné tresty,“ řekl Deníku soudce Václav Hanousek, který případ
rozhodoval.

•

Litoměřice mají zájem o chalupu v Pokraticích. Využila by ji škola: Část
střechy spadla z nevyužívané chalupy v Pokraticích při vichřici před necelými
dvěma měsíci. Majitel naštěstí pohotově zajistil opravu. Na jeho operativnost
ale město raději dále sázet nechce. I když fasáda působí zachovale, zevnitř je
prý objekt v havarijním stavu. Na posledním zasedání zastupitelů jich 16 zvedlo
ruku pro to, aby Litoměřice objekt včetně pozemku od majitele koupily. Napůl
hrázděná a napůl roubená chalupa přežila bourání staré zástavby v Pokraticích
na konci 80. let díky statutu kulturní památky jako jediný původní objekt.
Uprostřed panelového sídliště dnes působí poměrně nepatřičně. Stavbu před
lety získala do vlastnictví akciová společnost Hanzl stavby, modernizace,
rekonstrukce. Asi před pěti lety ale byla na objekt vystavena exekuce.

•

Druhé Litoměřické vzpomínky jsou hlavně sportovní: K početným
publikacím o městě přibyla nyní další kniha. Zatímco první svazek
Litoměřických vzpomínek byl věnován hlavně osobnostem a dění v kultuře,
druhý je zaměřen především na sport, skauting i další zajímavosti týkající se
obyvatel i města samotného. Rozsáhlá je kapitola věnovaná Sokolu. V knize
nechybějí vzpomínky olympijských medailistů, např. veslaře Zdeňka Pecky,
lyžařky Květy Jeriové-Peckové či diskařky Věry Pospíšilové-Cechlové, ale i
pamětníků předválečných Litoměřic i zajímavé dobové fotografie z dění na
litoměřickém náměstí.
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•

Kapucínskou lidé neprojdou: Město Litoměřice vyhovělo argumentům
sousedící školy. Připomíná jednu z malostranských ulic a zdobí ji původní
kamenná dlažba. Milovníkům malebných historických zákoutí mohla přinést
radost, vstupu do Kapucínské uličky v centru Litoměřic však budou i nadále
bránit zamčená vrata. Uzavřela se v 80. letech kvůli padající fasádě okolních
domů. Dnes jsou domy opravené a vrata mohla zmizet. Znovuotevřít spojnici
Vavřinecké a Mostecké ulice navrhl podnikatel a bývalý radní Jaroslav Tvrdík.
Rada města mu nevyhověla. „Proti se postavila Střední škola pedagogická,
hotelnictví a služeb, která tuto část pozemku města využívá. Město její
argumenty vzalo v potaz a žádosti nevyhovělo,“ uvedla za litoměřickou radnici
Anna Hrochová.

•

Tradiční živý betlém podpoří provoz litoměřického hospice: Zaměstnanci
a přátelé Hospice sv. Štěpána s místní farností jako každý rok chtějí veřejnosti
přiblížit betlémský příběh o narození Ježíše Krista. Předvánoční odpoledne
začne dnes 23. prosince již ve 14.30 hodin projížďkami na koních pro děti na
Mírovém náměstí. Samotný Betlémský průvod se všemi zvířátky bude vycházet
z Mírového náměstí v 15.30 hodin a vydá se směrem na Dómské náměstí, kde
se v 16 hodin odehraje tradiční příběh narození Ježíše. Chybět nebudou
vánoční koledy v podání Bohušovické scholy. Hospic připraví tradiční chutné
občerstvení a projížďky na koních a velbloudech. Návštěvníci si domů budou
moci odnést betlémské světlo. Na místě budete mít možnost svým příspěvkem
podpořit hospic.
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3. Obyvatelstvo
Demografické a sociálně ekonomické údaje
Údaje Českého statistického ústavu k 31. 12. 2017.
Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel
Litoměřic na konci roku 2017 24 045 (oproti 24 168 v roce 2016), což je úbytek o
123 osob.
Za celý rok 2017 byl počet uzavřených sňatků 127 a počet rozvodů 79.
Narodilo se 267 dětí, z toho bylo 119 v manželství (43 %).
V roce 2017 zemřelo 241 obyvatel Litoměřic, což znamená, že přirozený přírůstek
obyvatelstva byl 26 osob (poprvé po pěti letech se více obyvatel narodilo, než
zemřelo).
Do Litoměřic se přistěhovalo 629 osob a vystěhovalo se 778, což je úbytek -149
obyvatel.
Celkem tedy za rok 2017 v Litoměřicích ubylo 123 obyvatel. Hlavním důvodem bylo
odstěhování. Celkový počet obyvatel byl nejnižší od roku 2011(23 462).
Průměrný věk obyvatel v okrese Litoměřice byl v roce 2017 42 let.
První narozené dítě v roce 2017: V porodnici Městské nemocnice v Litoměřicích
čekal personál na první miminko až do 4. ledna. Kdy se v 04.27 hodin se narodil
Blance Koutové z Lovosic chlapeček František, měřil 50 cm a vážil 2,920 kg.
Na zápis do prvních tříd litoměřických základních škol přišlo v září 2017 312 dětí.
Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2017 byla 3,8 %
což je pokles z 5,2 % v roce 2016. Nezaměstnanost v roce 2017 klesala v celé
České republice ve všech okresech. V rámci Ústeckého kraje vykazuje okres
Litoměřice dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti.
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Mezi okresy kraje byl k 31. 12. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných dosažen
na Litoměřicku 4 % (oproti 6,30 % v roce 2016), nejvyšší pak na Mostecku 7,3
%.
*)

Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Ústeckém kraji a jeho okresech ke konci
jednotlivých měsíců
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce
Česká
republika

Ústecký
kraj

v%
v tom okres

Děčín

Chomutov

leden

5,3

7,9

8,1

8,2

únor

5,1

7,8

8,1

8,0

březen

4,8

7,4

7,6

7,6

duben

4,4

7,0

7,0

7,3

květen

4,1

6,6

6,5

6,9

červen

4,0

6,4

6,1

6,8

červenec

4,1

6,3

6,1

6,7

srpen

4,0

6,1

5,8

6,4

září

3,8

5,8

5,5

6,3

říjen

3,6

5,5

5,2

6,0

listopad

3,5

5,3

5,3

5,8

prosinec

3,8

5,4

5,5

5,9

Litoměřice
rok 2017

6,5
6,4
5,6
4,9
4,6
4,4
4,5
4,3
4,1
3,8
3,7
4,0

Louny

Most

Teplice

Ústí n. Labem

7,1

10,1

6,5

8,6

7,1

9,9

6,3

8,6

6,8

9,7

6,0

8,4

6,4

9,6

5,6

8,2

6,0

9,3

5,3

7,9

5,6

9,0

5,1

7,5

5,7

8,9

5,0

7,5

5,5

8,7

4,8

7,2

5,4

8,5

4,5

6,8

5,0

8,0

4,2

6,4

4,9

7,5

3,9

5,9

5,2

7,3

4,0

5,9

Kriminalita
Počet zjištěných trestných činů v celém regionu v roce 2017 již desátý rok v řadě
poklesl.
V litoměřickém okrese bylo zaznamenáno celkem 1943 registrovaných trestných
činů (1982 v roce 2016).
Z toho se obecné kriminality týkalo 1428 trestných činů a hospodářské kriminality
243 trestných činů, což je oproti předchozímu roku mírný nárůst.
Počet závažných trestných činů stále klesá – viz. tabulka počet registrovaných
trestných činů v okrese Litoměřice 2005 - 2017.
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Počet registrovaných trestných činů v okrese Litoměřice 2005 - 2017:
Kriminalita

Obecná

Hospodářská

celkem

kriminalita

kriminalita

Loupeže

2005
2006
2007
2008
2009
2010

4 030
3 272
3 858
2 859
4 201
2 963
4 108
2 738
3 677
2 537
3 828
3 054
2011
3 813
3 027
2012
3 519
2 793
2013
3 644
2 977
2014
2 970
2 302
2015
2 455
1 786
2016
1 982
1 420
2017
1 943
1 428
Zdroj: Policejní prezidium ČR

Vloupání
do

Znásilnění

Vraždy

bytů a

425
417
382
394
331
287
294
252
245
223
283
239
243

54
45
52
53
45
60
53
35
36
29
28
17
16
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108
109
96
88
102
116
99
122
104
80
45
48
45

18
7
17
11
4
6
12
3
6
6
4
6
4

2
2
2
1
2
3
1
2
1
3
1
-

4. Hospodaření města
Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2017
Rozpočet města Litoměřice na rok 2017 byl schválen jako schodkový – to znamená
výdaje vyšší než příjmy – a to o 36 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel
s investicemi města. Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města.
V průběhu roku 2017 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu a v důsledku těchto
změn skončil rozpočet roku 2017 přebytkem (příjmy vyšší než výdaje) a to o 43 mil.
Kč. Tento rozdíl byl způsoben zejména vlivem jednorázového státního příspěvku
z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč, který město obdrželo koncem prosince 2017.
Bez vlivu této dotace by bylo dosaženo v podstatě vyrovnaného rozpočtu,
respektive přebytku ve výši + 1,5 mil. Kč.

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2017 v tis. Kč
rozpočet 2017

schválený

skutečnost

změna

změna v %

PŘÍJMY CELKEM,

435 915

561 525

125 610

+29

346 851

377 533

30 682

+9

nedaňové příjmy

27 386

40 422

13 036

+48

kapitálové příjmy

20 400

18 372

-2 028

-10

přijaté dotace

41 278

125 198

83 920

+203

471 693

518 072

46 379

+10

400 860

418 168

17 308

+4

70 833

99 904

29 071

+41

z toho
daňové příjmy

VÝDAJE CELKEM,
z toho
běžné výdaje
kapitálové výdaje

Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE

-35 778

43 453

80

79231

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2017 (saldo rozpočtu):
Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:
Běžný (provozní) rozpočet přebytek:

+ 111 mil. Kč

Běžné příjmy a běžné provozní dotace:

529 mil. Kč

Běžné výdaje:

418 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet:

schodek : - 68 mil. Kč

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace:

32 mil. Kč

Kapitálové (investiční) výdaje:

100 mil. Kč

CELKEM přebytek:

+ 43 mil. Kč

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2017 byla dodržena základní zásada
nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet
vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města.
Příjmy
Celkové příjmy za rok 2017 dosáhly výše 562 mil. Kč, z toho v členění podle tříd bylo
následující: daňové příjmy (daně a poplatky) 378 mil. Kč (67 %), nedaňové příjmy
(pronájmy, parkovné, atd.) 41 mil. Kč ( 7 %), kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a
pozemků) 18 mil. Kč ( 3 %) a přijaté dotace 125 mil. Kč (23 %). Oproti schválenému
rozpočtu došlo během roku 2017 ke zvýšení příjmů o 126 mil. Kč (+ 29 %) – v členění
dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy (daně a poplatky) + 31 mil. Kč (+ 9 %),
nedaňové příjmy + 13 mil. Kč (+ 48 %), kapitálové příjmy - 2 mil. Kč (- 10 %) a přijaté
dotace + 84 mil. Kč (+ 203 %).
Daňové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu + 31 mil. Kč, z toho daně + 21 mil. Kč.
Nejvýznamnější nárůsty spočívaly v dani z přidané hodnoty +14 mil. Kč, dále daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci) + 6 mil. Kč, poplatky + 10
mil. Kč. Mezi nejvýznamnější nárůsty dále patřila daň z hazardních her +9 mil. Kč,
příjmy ze správních poplatků + 1 mil. Kč.
Nedaňové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu + 13 mil. Kč. Nejvýznamnější nárůsty
spočívaly ve vratkách: příspěvků příspěvkových organizací +3 mil. Kč, příjmy
z parkovacích automatů + 2 mil. Kč.
Kapitálové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu -2 mil. Kč. Jednalo se o časový posun u části
výnosů z prodeje bytů a tento bude příjmem rozpočtu 2018.
Přijaté dotace
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu + 84 mil. Kč. Poměrně značný nárůst byl
způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku. Provozní
dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu. Dále se
jednalo o dotace na konkrétní projekty (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU) a
tímto nejvýznamnějším dotačním přírůstkem byly: jednorázový příspěvek státu
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z jaderného účtu obcím ve výši 42 mil. Kč., dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí na zajištění výkonu působnosti státu v sociální oblasti, ve výši 14 mil. Kč , dotace
z fondů EU na pořízení cisterny pro jednotku dobrovolných hasičů ve výši 6,5 mil. Kč,
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu Regenerace sídliště
Pokratice - III. etapa ve výši 4 mil. Kč.
Výdaje
Skutečné výdaje za rok 2017 dosáhly výše 518 mil. Kč, z toho v členění podle tříd bylo
následující: běžné výdaje (provoz města a úřadu) 418 mil. Kč (81 %), kapitálové výdaje
(investice) 100 mil. Kč (19 %). Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2017
ke zvýšení výdajů o 46 mil. Kč (+ 10 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:
běžné výdaje (provoz města a úřadu) + 17 mil. Kč (+ 4 %), kapitálové výdaje (investice)
+ 29 mil. Kč (+ 41 %).
Běžné výdaje
Při schválení rozpočtu na rok 2017 činily běžné výdaje částku cca 401 mil. Kč.
V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu o cca 17 mil. Kč na konečnou výši 418 mil. Kč a
v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů
běžnými dotacemi. Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku
města. Jednalo se o akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí
schváleného rozpočtu běžných výdajů. U běžných provozních výdajů na chod města
a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.
Kapitálové výdaje
Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 71
mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací dalších
investičních akcí k nárůstu o cca 29 mil. Kč na konečnou výši 100 mil. Kč. Největší
investiční akce roku 2017 byly akce financované pouze z vlastních zdrojů města a
byly jimi: částečné zateplení a výměna oken za 2 mil. Kč na MŠ Litoměřice v ulici
Vančurova, zateplení a výměna oken za 3,4 mil. Kč pro DDM Rozmarýn, vybudování
podzemních kontejnerů stálo 2,5 mil. Kč, investiční příspěvek na vybudování
magnetické rezonance za 14,5 mil. Kč a pořízení sanitního vozu za 1 mil. Kč obojí pro
příspěvkovou organizaci města, Městskou nemocnici v Litoměřicích. Dotační akce se
spoluúčastí z vlastních zdrojů města byla na zvýšení bezpečnosti dopravy v ul.
Palachova (část) ve výši 14,5 mil. Kč (z toho dotace z EU 4,8 mil. Kč, podíl města 9,7
mil. Kč), regenerace sídliště Pokratice – III. etapa – akce celkem za 9,3 mil. Kč (z toho
dotace z MMR 4 mil. Kč, podíl města 5,3 mil. Kč), pořízení cisterny pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů za 7,2 mil Kč (z toho dotace z EU 6,5 mil. Kč, podíl města 0,7 mil.
Kč).
Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2017 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak
v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti. K 31. 12. 2017 činila výše
finančních prostředků na účtech města částku 179 mil. Kč (včetně dotace z jaderného
účtu ve výši 42 mil. Kč).
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Peněžní prostředky na účtech města v letech 2013 - 2017 v tis. Kč:
Rok
zůstatky na účtech

2013
34 425

2014
134 646
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2015

2016

2017

149 633

136 333

179 455

5. Vedení města, samospráva a státní správa
Vedení města
Vedení města se ve sledovaném roce 2017 nezměnilo, i nadále platí, že starostou
města Litoměřice byl v roce 2017 pan Ladislav Chlupáč (ODS) a byl to jeho již 15.
rok ve funkci ve čtvrtém funkčním období. 1. místostarostou města byl pan Karel
Krejza (ODS). 2. místostarostou města Litoměřice byl pan Pavel Grund (ČSSD).
3. místostarostou města Litoměřice v roce 2016 byl pan Václav Červín (Sport a
zdraví Ltm). Členové Rady města byly výše jmenovaní pánové a dále také pánové
Pavel Kejř (ODS), Radek Lončák (ODS), Vladimír Kestřánek (ČSSD), Martin
Hrdina (TOP09) a Lukas Wünch (Severočeši.cz).
Tajemníkem městského úřadu je i nadále pan Milan Čigáš.
Zastupitelstvo města Litoměřic
Zastupitelstvo města Litoměřic se v roce 2017 scházelo většinou v prostorách
kongresového sálu Hradu anebo v některých případech také v zasedací síni
Městského úřadu na Mírovém náměstí.
Výbory při zastupitelstvu jsou výbor finanční a kontrolní. Finanční výbor v roce 2017
pracoval ve složení předseda výboru Ing. Radek Lončák MBA (ODS), Ing. Vladimír
Kestřánek Dis. MBA (ČSSD), Mgr. Jan Fibich (Severočeši Litoměřice), Jaroslav
Marek (TOP09), Jiří Landa (KDU-ČSL), Václav Knotek (KSČM) a David Šikula
(Sport a zdraví). Kontrolní výbor se za rok 2017 sešel v následujícím složení:
jmenovitě tedy předseda výboru Jaroslav Růžička (KSČM), PaeDr. Zdeněk Dušek
(KSČM), Mgr. Ladislav Kudrna MBA (Ano 2011), Helena Lexová (ČSSD), Mgr. Petr
Hošek (Severočeši Litoměřice), PhDr. Filip Hrbek (ODS), Martin Legnavský (Sport
a zdraví), Mgr. Petr Panaš (Strana zelených) a Hana Mráčková (KDU-ČSL).

Zastupitelstvo města Litoměřic pracovalo v roce 2017 ve stejném složení jako
minulý rok, jmenovitě:
Volební strana

Jméno

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Petr Hermann

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Václav Červín

KDU-ČSL

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
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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

Občanská demokratická strana

Mgr. Karel Krejza

Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Elman

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 města se v letošním roce sešlo celkem 8krát. Řádných jednání
Zastupitelstva bylo 5 a konala se v termínech 2.2., 27.4., 29.6., 14.9. a 7.12. 2017.
Mimořádně se zastupitelé letos sešli celkem 3krát, a to v termínech 9.3., 24.5. a
10.8. 2017.
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Rada města Litoměřic
Rada města jednala v následujícím složení:
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

Při Radě města Litoměřice pracovaly tyto komise:
•

Majetková komise: Předseda mudr. Ondřej Štěrba (ANO), sekretář:
Lenka Jindřichová

Mgr. Václav Härting, ved. odboru SNMM, Ing. Zdeněk Bezděka (ODS), Ing. Zdeněk
Černý (SZ), Ing. Luboš Janoušek (TOP09), Zdeněk Lexa (ČSSD), Josef Kalina ml.
(Severočeši), František Kadeřábek (KSČM), Pavel Šemelík (Sport a zdraví).
•

Zdravotní a sociální komise: předseda Mudr. Petr Kubec (ODS),
sekretář: Ivana Aksenowá

Ing. Bc. Renáta Jurková, ved. odboru SVaZ, Mgr. Jan Marek (ČSSD), Vladimíra
Sklíbová (Sport a zdraví), Mgr. Milan Čigaš, tajemník MěÚ, mudr. Vladislav
Procházka (TOP09), Mgr. Marcela Štěrbová (ANO), Mgr. Ing. Jana Štefaniková
(SZ), Mudr. Miroslav Jenček (KSČM), Irena Opočenská (Diakonie), Mgr. Pavel
Szymański (Farní charita), Mgr. Robert Krejčí (Naděje), Mudr. Libor Pardubický
(zdravotnictví), Jana Wünschová (senioři).
•

Komise výchovy a vzdělání: předseda mgr. Martin Hrdina (TOP09),
sekretář: Dagmar Zelená

Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Ing. Lukáš Znojemský (ČSSD), Mgr.
Monika Mejtová (Sport a zdraví), Mgr. Petr Krňák (SZ), Bc. Jiří Rudolf (ANO), Mgr.
Petr Hošek (Severočeši), Mgr. Blanka Ježková (ODS), Mgr. Marta Černá (KDUČSL), Mgr. Václav Dycka (KSČM).
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•

Komise sportu: předseda mgr. Václav Červín (Sport a zdraví),
místopředseda: Ing. Pavel Grund (ČSSD), sekretář: Hana Pospíchalová

Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví),
Ing. Jan Hrkal (SZ), Mgr. Martin Hrdina (TOP09), Ing. Taťána Nováková (KDUČSL), Marek Kocánek (ANO), Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Petr Dvořák
(KSČM), Jaromír Tvrzník, ředitel PO MSZ.
•

Komise kultury: předsedkyně PhDr. Olga Kubelková (Severočeši),
sekretář: Dagmar Zelená

Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Mgr. Karel Krejza (ODS), Bc. Ondřej
Marek (ČSSD), Stanislav Hylán (KDU-ČSL), Mgr. Renata Vášová (SZ), Jiří
Adámek (ANO), Markéta Bauerová (Sport a zdraví), Miroslava Dolejší (TOP09),
Mga. Aleš Pařízek (KSČM), iIg. Věra Kmoníčková (za zřizovatele).
•

Komise územního rozvoje: předseda Mudr. Pavel Kejř (ODS), sekretář:
Ing. Jan Nejtek

Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru ÚR, MUDr. Kejř (ODS), Ing. Karel
Prokop (ČSSD), Ing. Milan Kuřík (TOP09), Ing. Petra Rotterová (SZ), Tomáš
Sarnovský (ANO), Arch. Bc. Jakub Pleyer (Severočeši), Alois Kubišta (KDU-ČSL),
Jana Vojtilová (KSČM), doc. Ing. Arch. Jan Mužík, CSc.
•

Regenerace měst. památek (subkomise): sekretář: Jana Počíková

Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP, PhDr. Jan Štíbr (ČSSD), Karel
Hönsch (Severočeši), Jiří Adámek (ANO), Ing. Lukáš Trnka PhD. (SZ), Ing. Arch.
Bc. Jakub Pleyer, doc. Ing. Arch. Jan Mužík, CSc., Mgr. Jolana Tóthová (NPÚ),
Ing. Luděk Záhejský, Ing. Jan Nejtek, vedoucí SÚ.
•

Komise dopravy (subkomise): předseda Ing. Vladimír Matys (ANO),
sekretář: bc. Jan Jakub, ved. odboru ODaSH

Ing. Ivo Elman (ODS), Ladislav Sádlo (ČSSD), Vlastimil Hrzán (Sport a zdraví), Jan
Klíma (Severočeši), Jan Žídek (TOP09), Alois Kubišta (KDU-ČSL), Filip Horák Dis.
(SZ) (SZ), Josef Krištof (KSČM), Bc. Tomáš Lipš, Ing. Lenka Kuchařová (ODaSH)
•

Letopisecká komise: sekretář: Mgr. Jana Stojanovová

Luděk Veselý (ODS), Mgr. Zdeňka Sádlová (ČSSD), Rostislav Janata (Sport a
zdraví), Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ, Jiří Adámek (ANO)
•

Komise životního prostředí: předseda Ing. Jan Zadražil (KDU-ČSL),
sekretář: Věra Kubátová

Ing. Pavel Gryndler, ved. odboru ŽP, Ing. Bc. Borek Franěk (SZ), Ondřej Rondoš
(ČSSD), Mgr. Tomáš Vytlačil (Sport a zdraví), Milan Houdek (Severočeši), Jan
Žídek (TOP09), Michal Kopřiva (ANO), Ing. Lukáš Pařízek (KSČM), Ing. Zbyněk
Zdvořák (ODS).
•

Likvidační komise: sekretář: Jana Kühnová

Ing. Zdeněk Bezděka (ODS), PhDr.Jan Štíbr (ČSSD), bc. Martin Fadler (Sport a
zdraví), Lukas Wünsch (Severočeši), Václav Knotek (KSČM).
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•

Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (Komise PZM a
MA 21): předseda Mgr. Petr Hermann (politik PZM a MA 21), sekretář:
Mgr. Irena Vodičková (koordinátorka PZM a MA 21)

Jana Pavlasová (ODS), Lukas Wünsch (Severočeši), Josef Douša (ANO), PhDr.
Lenka Simerská (SZ), Kateřina Krňáková (Sport a zdraví), Jaroslav Růžička
(KSČM), Ing. Lenka Brožová – MěÚ Litoměřice – Odbor životního prostředí, npor.
Pavla Kofrová – PIS Policie ČR, Ing. Ivana Poláčková – Středisko ekologické
výchovy SEVER Litoměřice o.p., Alena Kuldová - Společnost plánování rodiny a
sexuální výchovy, Mudr. František Pražák – zástupce veřejnosti, Mgr. Petra
Smetanová – Naděje o.s., Bc. Miroslava Najmanová - MěÚ Litoměřice – Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Blanka Ježková - Soukromá základní a
mateřská škola Lingua Universal, s.r.o., ZŠ Havlíčkova, Mgr. Antonín Tym - MěÚ
Litoměřice - Oddělení projektů a strategií, Veronika Vedejová – Diecézní charita
Litoměřice, dobrovolnické centrum, Mgr. Zora Berglová – MěÚ Litoměřice - Odbor
životního prostředí, Magdaléna Šabatová – podnikatelská sféra, Jan Vochomůrka
– MěÚ Litoměřice, odbor soc.věcí a zdravotnictví, Robert Čelko – Městská policie
Ltm, Mgr. Lenka Čermáková (EKO tým ZŠ Na Valech).
•

Komise cestovního ruchu: předsedkyně Ing. Anna Matulová (ODS),
sekretář: Ing. Martina Vondráková

Lenka Hronová (ČSSD), Mgr. Petr Herman (Sport a zdraví), Roman Munčinský
(Severočeši.cz), Tomáš Sarnovský (ANO), Mgr. Ing. Jana Štefaniková (SZ), Petra
Pospíchalová (KSČM)
•

Komise GTE: předseda Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta (projektový tým),
místopředseda: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí OŽP (projektový tým),
sekretář komise: Mgr. Antonín Tym, manažer GTE (projektový tým)

MěÚ Litoměřice - Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územ.rozvoje,
Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ
Odborná veřejnost - Ing. Vlastimil Myslil, CSc. hlavní geolog (projektový tým), Ing.
Petr J. Kalaš, odb. konzultant, Ing. Jan Motlík, odb. konzultant, energetik, Ing.
Zdeněk Zabilanský, odb. konzultant (projektový tým), doc. RNDr. Tomáš Fischer,
PhD., Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta.
Zástupci politických stran - Mgr. Karel Krejza (ODS), Zdeněk Fořt (ČSSD), Jiří
Foukner (Severočeši), Mgr. Martin Hrdina (TOP09), Ing. Radek Löwy (ANO), Ing.
Miroslav Pařízek (KSČM), Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví), Ing. Radek Lončák,
předseda FV, Ing. Daniel Kahuda (SZ).
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Městský úřad – státní správa a samospráva
Litoměřice jsou tzv. „trojkovým“ městem“, což znamená, že v jejich správě je větší
oblast bývalého okresu Litoměřice s desítkami měst a obcí. Městský úřad Litoměřice
spolupracuje a je členem Národní sítě Zdravých měst, kde dochází ke vzájemné
inspiraci a k předávání dobré praxe mezi členy navzájem. Důležitým krokem bylo
v roce 2017 zavádění dobrovolnictví ve veřejné správě. Došlo ke zmapování všech
neziskových organizací a jejich potřeb, zorganizování setkání nových kolegů a kolegyň
s panem starostou a dalšími partnery a představení možností jejich zapojení se do
různých činností. V roce 2017 se litoměřický městský úřad stal Přívětivým úřadem
Ústeckého kraje, město obdrželo cenu Společensky odpovědného města Ústeckého
kraje a v neposlední řadě byla obhájena kategorie „A“ v rámci Národní sítě Zdravých
měst. Další ocenění bylo druhé místo v soutěži Město pro byznys.
Ekonomický odbor
V roce 2017 byla zejména provedena aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu na
období 2019–2020 s ohledem na aktuálně připravované projekty města a s vazbou na
strategický plán města. Ekonomický odbor se podílel na procesu transformace
Městské nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost a zrušení
příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice. Běžná každoroční
agenda odboru spočívala v zajišťování komplexního vedení účetnictví města,
provádění správy všech účtů města u peněžních ústavů, zajišťování platebního styku
města (tj. placení faktur a dalších závazků), zpracovávání výkazů o plnění rozpočtu
města a dalších finančních výkazů o hospodaření města a zajišťování jejich předávání
příslušným nadřízeným orgánům (Krajský úřad Ústeckého kraje). Další činnost tohoto
druhu spočívala v provádění rozborové činnosti pro vedení města, Radu města a
Zastupitelstvo města, metodické vedení hospodaření na jednotlivých odborech,
zpracovávání a podávání daňových přiznání za město Litoměřice (přiznání k DPH,
kontrolní hlášení k DPH, dani z příjmů), zastupování města při jednáních s Finančním
úřadem při kontrolách dotačních projektů; řízení, organizování a tvoření rozpočtu
města na každý příslušný rok a realizování rozpočtových opatření v průběhu roku.
Ekonomický odbor úzce spolupracoval s vedením města a ostatními odbory, zajišťoval
přípravu podkladů pro rozpočtová opatření pro Finanční výbor, RM a ZM, krom toho
zajišťoval agendu sociálního fondu pro zaměstnance úřadu. Ekonomický odbor má ve
své agendě dále správu a výběr místních a komunálních poplatků. Hospodaření města
v roce 2017, rozpočet, investice a další souhrnné informace jsou předmětem
samostatné kapitoly této kroniky, viz. Hospodaření města.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Pracoviště se zabývá několika hlavními činnostmi, mezi které patří činnosti dopravně
správní, dále agenda spojená s registrem řidičů, přestupky v dopravě, autoškolství a
správa dopravy a silničního hospodářství.
Za rok 2017 provedl dle CRV (Centrálního registru vozidel) dopravně-správní úsek 17
112 úkonů týkajících se silničních vozidel, registroval celkem 1 044 vozidel
dovezených ze zahraničí, poskytl na základě žádostí oprávněných subjektů 1 062
„výdejů dat“ týkajících se silničních vozidel a na správních poplatcích vybral celkem
5 313 000 Kč.
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Úsek Registru řidičů provedl v roce 20147 v registru 76 105 sledovaných úkonů
týkajících se a souvisejících s agendou řidičů, vydal celkem 6 692 řidičských průkazů
(včetně mezinárodních), vydal 721 rozhodnutí ve správních řízeních souvisejících
s registrem řidičů (z toho 162 ve věci vrácení ŘP po výkonu sankce zákazu řízení),
poskytl na základě žádostí oprávněných subjektů 983 výpisů z „evidenční karty řidičů
a bodového hodnocení“, celkem zaevidoval do registru řidičů 7 790 oznámených
přestupků řidičů (včetně trestných činů) a na správních poplatcích vybral 667 000,- Kč.
Úsek autoškolství (zkušební komisař) vykonal ve sledovaném roce celkem 713
zkoušek žadatelů, včetně zkoušek sdružených, opakovaných, zkoušek profesní
způsobilosti a přezkoušení odborné způsobilosti. Celkové procento úspěšných
žadatelů o řidičské oprávnění při 1. zkoušce bylo 77 %. Příjem správních (a jiných)
poplatků z těchto činností dosáhl celkové výše 394 500 Kč.
V roce 2017 vydal úsek správy dopravy a silničního hospodářství celkem 1 125
písemných správních aktů (rozhodnutí, stanovení, stanovisek, oprávnění, výpisů,
licencí, osvědčení apod.), z toho jakožto speciální stavební úřad 36 rozhodnutí a
kolaudací, jakožto silniční správní úřad 406 rozhodnutí, 336 stanovení místní a
přechodné úpravy provozu, 302 stanovisek k projektovým dokumentacím pro ÚŘ a SŘ
a jiných vyjádření a jakožto dopravní úřad celkem 45 rozhodnutí, oprávnění, výpisů,
licencí a stanovisek.
Nejvýznamnějším dopravním projektem a změnou na území města Litoměřice v tomto
roce byla realizace světelného signalizačního zařízení (SSZ) umístěného v rámci
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v ulicích Na Valech (silnice II/261), Sovova
a Osvobození. Díky SSZ se tak stalo významně bezpečnějším přecházení chodců po
nejvytíženějších přechodech pro chodce, ale také jednodušší vyjíždění vozidel a
zejména odbočování vlevo z vedlejších bočních ulic. V průběhu závěru roku 2016 a
začátkem roku 2017 došlo ke kompletnímu dokončení a zprovoznění dopravně
inženýrského opatření – systému zákazu vjezdů pro vozidla nad 10 t v režimu „tranzit“
a „mimo dopravní obsluhy“ do oblasti centra města, resp. po průtahu silnice II/261
městem, vedeného po ulicích Na Valech, Komenského, Mrázova a Žernosecká, díky
čemuž se významně snížil počet projíždějících těžkých nákladních vozidel.
Kancelář starosty a tajemníka
Odbor kancelář starosty a tajemníka je odborem, jehož působnost prolíná celým
úřadem a týká se jak samosprávy, tak státní správy. Člení se na tři části – Sekretariát
starosty a tajemníka, Úsek právní a Úsek vnějších vztahů a komunikace.
Sekretariát starosty a tajemníka připravoval a koordinoval program jednání starosty,
místostarostů a tajemníka MěÚ po organizační stránce. Kromě toho připravoval
materiály pro zasedání Rady města a Zastupitelstva města a vyhotovoval zápisy a
usnesení z těchto zasedání. Součástí práce bylo i poskytování informací veřejnosti o
těchto zasedáních a zajišťování zveřejnění zápisů a usnesení na webových stránkách
města. S informováním veřejnosti souvisí i nová povinnost, kterou má město od
července 2016 uloženou zákonem, a to uveřejňování smluv v registru vedeném
ministerstvem vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. O zveřejňování
rozhodli již před schválením zákona i sami zastupitelé. Nyní má město Litoměřice
zveřejněno téměř 300 smluv, což umožňuje veřejnosti lepší kontrolu nakládání
s veřejnými prostředky. Sekretariát rovněž eviduje žádosti o informace podle zákona
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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, interpelace zastupitelů a
podněty občanů podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a koordinuje jejich vyřízení
včetně zveřejnění poskytnutých informací. Další činností sekretariátu spočívala v
propagaci města v tuzemsku i zahraničí, organizování návštěv význačných osobností
a udržování kontaktů s partnerskými městy.
V náplni práce právního úseku bylo stejně jako v letech minulých poskytování právních
vyjádření a stanovisek při řešení konkrétních problémů jednotlivým odborům
městského úřadu (jak komu), vedení města i příspěvkovým organizacím města. Právní
úsek pomáhal také obcím v působnosti MěÚ Litoměřice jako pověřeného obecního
úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností (v rámci okresu). Podílel se i na činnosti
bezplatné právní poradny pro obyvatele města a okolí. V roce 2017 poradnu navštívilo
83 osob. Právní úsek dále vykonával činnosti jako jsou kontrola právní stránky
materiálů určených pro jednání rady města a zastupitelstva, kontrola a vypracovávání
smluv a dalších právních dokumentů, podílení se na tvorbě obecně závazných
vyhlášek a nařízení rady města a vedl jejich evidenci. Nedílnou součástí práce
právního úseku bylo sledování nových právních předpisů a včetně jejich platnosti,
účinnosti a aplikaci. Právní úsek dále vypracovával a podával žaloby a jiná soudní
podání a zastupoval město Litoměřice při soudních jednáních. Další důležitou činností
právního úseku je vymáhání dlužných pohledávek (místních poplatků a pokut) v rámci
daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Za rok 2017 k vymáhání
nově připadlo 1 259 pohledávek ve výši 4 521 746 Kč, to je o 153 pohledávek méně
než v roce 2016, zároveň celková suma předaných pohledávek klesla o 113 301 Kč.
V roce 2017 byla celkem vymožena částka 2 927 235 Kč, tedy o 48 828 Kč méně, než
v roce 2016. Z celkového počtu 8 842 pohledávek jich bylo 2 197 ukončeno
(vymožením, zpětvzetím, prekluzí). Úspěšnost krátkodobého vymáhání za rok 2017
byla kolem 16 %, tedy na úrovni úspěšnosti soudních exekutorů. V roce 2017 bylo
Technickými službami města Litoměřice předáno na vymáhání 70 pohledávek
v hodnotě 139 500 Kč. Z toho 40 pohledávek v hodnotě 82 100 Kč bylo uhrazeno
dobrovolně (na výzvu nebo ve splátkách). U 8 případů v hodnotě 16 500 Kč došlo ke
stornování faktury na základě vyvinění provozovatele vozidla. Celkem 22 pohledávek
v hodnotě 40 900 Kč je i nadále vymáháno soudní cestou. Do činností právního úseku
patří dále vedení centrální evidence petic a stížností. Celkový počet přijatých a
evidovaných podání za rok 2017 činil 17. Z uvedeného počtu bylo 16 stížností a 1
petice. Posouzení oprávněnosti stížnosti vychází z toho, že zjištěný skutečný stav
odpovídá stavu popisovanému stěžovatelem, nikoli tomu, že by tento stav zavinilo
město nebo městský úřad. Evidence stížností neposkytuje ale vypovídající obraz o
problémech ve městě, neboť evidovány jsou pouze písemné stížnosti. Vezmeme-li
v úvahu zkušenosti Městské policie, bylo zcela jistě v roce 2017 nejvíce stížností na
rušení nočního klidu osobami kouřícími na chodnících před restauracemi, bary a jinými
nočními podniky v důsledku tzv. protikuřáckého zákona.
V roce 2017 se tento nově připojený úsek zajišťující komunikaci s médii, funkci
tiskového mluvčího i funkci informování veřejnosti prostřednictvím informačních kanálů
města zaměřil především na rozvoj sociálních sítí města Litoměřice. Prvním krokem
bylo vytvoření Koncepce využití nových médií, která v sobě zahrnovala systém
správcovství facebookového profilu Město Litoměřice, spuštění služby Mobilní rozhlas,
správu profilu na Twitteru a další možnosti využití sociálních sítí. Facebookové stránky
města měly v roce 2017 v průměru 2397 likes. Město od března 2017 spustilo také
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službu Mobilní rozhlas, jejímž cílem je poskytování přihlášeným občanům servisních a
krizových informací zdarma po celou dobu využívání této služby. Za první rok se
k odběru Mobilního rozhlasu přihlásilo celkem 767 uživatelů. Významným krokem bylo
vytvoření první výroční zprávy města v netradiční interaktivní podobě přístupné přímo
z webových stránek města Litoměřice.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu na úseku
sociální péče a zdravotnictví, je pověřen výkonem sociálně právní ochrany dětí. V
rámci sociální práce poskytoval sociální poradenství a pomoc přispívající k řešení
nepříznivých životních situací. Vykonával funkci veřejného opatrovníka. Vypracovával
a aktualizoval Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice, koordinoval Fair
Trade. Odbor organizačně a administrativně zajišťoval činnost sociální a zdravotní
komise a zvláštního orgánu – komise sociálně právní ochrany dětí. Do gesce tohoto
odboru patřily dvě příspěvkové organizace města, a to Centrum pro zdravotně
postižené děti a mládež Srdíčko a Nemocnice Litoměřice a. s.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je při Městském úřadu v Litoměřicích realizován
oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a zahrnuje celou správní oblast
obce s rozšířenou působností Městského úřadu Litoměřice. Činnost spočívá v terénní
sociální práci, v oblasti náhradní rodinné péče, včetně doprovázení pěstounů, v
kuratele pro děti a mládež. Celkový počet řešených případů/spisů v roce 2017 činil
1 512. Na základě dožádání pro jiné úřady bylo v roce 2017 řešeno 218 případů. V
celkem 56 případech a podnětech bylo shledáno, že nešlo o děti, na něž se vztahuje
sociálně-právní ochrana dětí. Při výkonu SPOD poskytovali naši pracovníci rodičům
dětí, případně osobám odpovědným za jejich výchovu, základní poradenství (dle § 11
z. o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.), kdy jsou rodiče a osoby odpovědné
za výchovu dětí směrovány na vhodná poradenská a odborná specializovaná
pracoviště. Velkou skupinu případů, jimž se terénní pracovníci OSPOD věnovali, tvořily
děti vyžadující pomoc a ochranu státu (děti ohrožené ve smyslu § 6 z. č. 359/1999 Sb.)
Jde o děti dlouhodobě zanedbávané, zneužívané, jejichž rodiče zneužívají, nebo
nevykonávají rodičovskou odpovědnost, děti osiřelé. Nejčastěji ukládaným výchovným
opatřením bylo nařízení soudního dohledu nad výchovou dětí. Krajním případem
ochrany bylo odebrání dítěte z rodiny (z ohrožujícího prostředí) a nařízení ústavní
výchovy. V roce 2017 bylo k 31. 12. v ústavní výchově 33 dětí, realizováno bylo 132
návštěv dětí v zařízeních ústavní výchovy. Během roku byl tento způsob výchovy
ukončen u 21 dětí, a to buď zletilostí dítěte, nebo zrušením ústavní výchovy (dítě se
vrátilo do rodiny, nebo bylo svěřeno do péče jiné osoby). V této souvislosti je třeba
zmínit děti, které byly vystaveny týrání či zneužívání, a to již od raného věku. V roce
2017 bylo trestním řízením prokázáno 10 takových případů, z toho 8 případů
sexuálního zneužívání. Při poskytování ochrany dětem dle §6 spolupracují pracovníci
při sanaci rodiny s dostupnými neziskovými organizacemi, které zajišťují např.
náhradní bydlení (azylové domy), sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nezbytnou součástí práce byla aktivní spolupráce se samosprávami pověřených obcí.
V červnu 2017 se za účasti pracovníků OSPOD uskutečnilo setkání rodinných a
manželských poradců Ústeckého kraje, kde se diskutovaly otázky možné spolupráce.
OSPOD Litoměřice také pokračoval v aktivitách projektu MPSV Systémový rozvoj a
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podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, kdy vzniklo několik lokálních
pracovních skupin. Pracovnice OSPOD Litoměřice během roku 2017 zahájily přípravu
k podání žádosti o dotaci z programu prevence kriminality MV ČR k uskutečnění
výchovně-rekreačního tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí. V roce 2017 se
v pozici tzv. kolizního opatrovníka pracovníci OSPOD zúčastnili 573 soudních jednání,
tj. hájili zájem dítěte ve sporech, kde zbývajícími účastníky byli zpravidla rodiče dítěte.
Na úseku sociálně právní ochrany dětí pracovali také kurátoři pro mládež. Jde o
sociální pracovníky, kteří se ve své práci zabývají dětmi se specifickými výchovnými
potřebami, trestním či přestupkovým jednáním, záškoláctvím či zneužíváním
návykových látek. V roce 2017 bylo v péči kurátorů pro mládež celkem 182 klientů,
z tohoto počtu šlo o 88 dětí mladších 15 let. Celkem 167 klientů bylo řešeno pro
specifické výchovné potřeby, dále 27 klientů pro protiprávní jednání a 12 pro spáchání
přestupku. Město Litoměřice podporuje výkon pěstounské péče prostřednictvím týmu
specializovaných sociálních pracovníků. Jedná se o pracovnice na přímý výkon SPOD
v oblasti náhradní rodinné péče: pěstounské péče, poručenské péče a péče jiné osoby
než rodiče. Dále jsou to pracovnice, které pracují s pěstounskými rodinami v rámci
uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče. Město Litoměřice pořádalo v roce 2017
celkem 8 jednodenních vzdělávacích seminářů pro pěstouny a dvě jednodenní
tematická setkání pěstounských rodin. Na podzim se uskutečnilo víkendové setkání
pěstounů v Holanech. Akce byly hrazeny ze státní dotace na výkon pěstounské péče
nemalou měrou se na nich finančně podílelo i město Litoměřice, pro něhož bylo
největší snahou poskytovat takovou pomoc a podporu všem pěstounským rodinám i
do budoucna. V roce 2017 bylo na úseku náhradní rodinné péče evidováno 86 dětí
v pěstounské péči a 35 dětí v péči jiné osoby než rodiče. S městem Litoměřice měli
pěstouni uzavřeno 66 dohod o výkonu pěstounské péče. V roce 2017 bylo do
dlouhodobé pěstounské péče umístěno 10 dětí, a do péče jiné osoby než rodiče 14
dětí, všechny tyto děti by jinak musely být umístěny v ústavní péči. V roce 2017
vykonávala pěstounskou péči na přechodnou dobu jedna rodina a za rok 2017 bylo do
této formy péče svěřeno jedno dítě. V roce 2017 nebyla evidována žádná nová žádost
o zařazení do seznamu osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou
dobu. Jsou však i děti, jejichž rodiče se s konečnou platností rozhodnou, že již nikdy
o své dítě pečovat nechtějí nebo nemohou. Tyto děti jsou pak zařazeny do seznamu
dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči ve formě osvojení. V roce
2017 nebylo osvojeno žádné dítě. V roce 2017 byly v evidenci 3 žádosti o náhradní
rodinnou péči ve formě osvojení. Za rok 2017 byla podána jedna žádost o zařazení do
seznamu osob vykonávat náhradní rodinnou péči ve formě osvojení.
Na úseku sociální péče sociální pracovníci (kurátor pro dospělé, veřejný opatrovník a
referenti státní správy a samosprávy) poskytují občanům bezplatné základní sociální
poradenství o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo jejího
předcházení.
Sociální pracovníci provádí základní i odborné sociální poradenství, depistážní
činnost, pomáhají při řešení krizových situací, podporují klienty do jejich opětovného
začlenění do společnosti atd. V této oblasti je běžná spolupráce s úřadem práce,
s poskytovateli sociálních služeb a dalšími organizacemi. V průběhu roku pracovali
s 844 klienty. Pracovníci se potýkali i s epidemií žloutenky u obyvatel na ubytovně
v Želeticích, která v určité době zamezila možnost přijímat do zařízení nové
klienty. Podařila se akce „školní pomůcky“ pro děti, kdy bylo podpořeno touto akcí
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v průběhu srpna a září 12 dětí. Zbylé pomůcky byly předány do Charity k dalšímu
využití. V průběhu roku se podařilo rozjet „Skupinu lokálního partnerství“, jejímž cílem
je nastavení pravidelné spolupráce státní správy, obce a sociálních služeb vedoucí
k dosažení efektivnějšího zmapování sociální situace a následně i účinnější pomoc
jednotlivým rodinám s dětmi. Kurátor pro dospělé, nebo také sociální kurátor, se
zabýval zejména dospělými osobami během výkonu trestu odnětí svobody a po
propuštění z výkonu trestu či výkonu vazby. Dále pracoval s osobami, které se
připravovali na ukončení pobytu v zařízeních pro výkon ústavní výchovy před nabytím
zletilosti. V roce 2017 bylo řešeno 14 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomániemi a 1 přestupek na úseku OSPOD. Pokud osoba není schopna
sama přebírat svůj důchod, může se rodina obrátit na naše pracovnice, které tuto
situaci mohou pomoci řešit zřízením zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.
Za rok 2017 bylo vydáno 11 rozhodnutí zvláštního příjemce. Město Litoměřice se
zaobírá otázkou bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů. Každý, kdo navštíví
sociální odbor získá podrobné informace ohledně možného podání žádosti o umístění
do těchto zařízení.: DPS Kosmonautů (48 bytů), DPS Švermova (36 bytů),
Podporované pečovatelské byty v ul. Kosmonautů (8 bytů). V roce 2017 bylo přiděleno
7 bytů v DPS. Osoby zdravotně postižené si mohou podat žádost o zřízení
vyhrazeného parkovacího místa. V roce 2017 bylo podáno 15 žádostí o zřízení
vyhrazeného parkovacího místa, vyhověno bylo 11 žadatelům. Za rok 2017 město
Litoměřice vykonávalo veřejného opatrovníka 34 občanům. Město nezapomíná na své
nejstarší občany. Pracovníci oddělení osobně navštěvují občany ve věku 80, 85, 90 let
i více s gratulací. V roce 2017 byl starosta města přát 101leté občance Litoměřic, která
žije v Domově seniorů v Litoměřicích, zástupci úřadu osobně přáli 300 lidem.
V průběhu roku pracovníci odboru za účasti hlídky městské policie uskutečnili několik
kontrol heren a dalších míst v Litoměřicích se zaměřením na dodržování zákazu hraní
osob mladších 18 let a zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona.
Úsek komunitního plánování ve městě Litoměřice vytvářel a udržoval systém
sociálních služeb tak, aby byla zachována jejich kvalita, návaznost, kontinuita,
dostupnost, vyváženost poptávky i nabídky, hospodárnost a efektivita financování.
V roce 2017 úsek Komunitního plánování zpracovával strategické dokumenty, a to 5.
Komunitní plán sociálních služeb pro roky 2018 – 2020 na celé ORP města Litoměřice
a Koncepci proseniorské politiky pro roky 2017 – 2020; vyhlašoval dotační program
pro sociální služby, spravoval webové stránky, připravoval mobilní aplikaci, zajišťoval
prorodinné dny na městském úřadě, Den rodiny v Litoměřicích, Místa přátelská
seniorům, Adventní odpoledne pro seniory v Kulturním centru, mikulášskou besídku
pro FOD Klokánek, Centrum Srdíčko a Nemocnici Litoměřice, a.s., zaštiťoval
volnočasové a zájmové činnosti dětí z nízkopříjmových rodin a napomáhal při putovní
výstavě Liga proti rakovině. Pracovníci mající na starosti prevenci kriminality
zajišťovali koordinaci a metodické usměrňování prevence kriminality a protidrogové
prevence ve městě, spolupracovali s organizacemi zabývajícími se prevencí kriminality
a protidrogovou prevencí, připravovali projektové záměry a tvorby projektů a koncepcí
s realizací a koordinací preventivních programů a aktivit v daných oblastech na
základě průběžně prováděných analýz. Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií
byly realizovány projekty Chraň sebe i svůj majetek, Pozor na zloděje, Auto není trezor,
IZS pro mateřské a základní školy, Den policie, obnova Městského kamerového
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systému, Senior linka, s neziskovými organizacemi Programy prevence na azylovém
domě, Projekt primární prevence na základních a středních školách, s Národní
protidrogovou centrálou projekt Správným směrem 5. Miroslava Najmanová za
prevenci kriminality obdržela Minci NPC za dlouholetou spolupráci a podporu
preventivního projektu Národní protidrogové centrály „Správným směrem“ v regionu
Litoměřice.
Odbor správní
Správní odbor měl v roce 2017 celkem 28 zaměstnanců. Vnitřně je dělen do tří
oddělení: oddělení správních činností, oddělení vnitřní správy a oddělení informačních
technologií. Hlavními úkoly oddělení správních činností bylo i nadále evidence
obyvatel, vedení matriky, agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, řešení
ztrát a nálezů a metodické řízení obcí a matričních úřadů správního obvodu ORP
Litoměřice. Matrika pro občany řešila všechny matriční události, kterými jsou narození,
úmrtí, svatby, změny příjmení, včetně vydávání příslušných dokladů, případně jejich
duplikátů. Pro občany oddělení zajišťovalo výdej občanských průkazů a cestovních
dokladů.
Hlavními úkoly oddělení vnitřní správy byli zabezpečení vnitřního chodu úřadu, řešení
přestupků, provádění vidimace a legalizace a provozování pracoviště Czech POINT.
Zabezpečením vnitřního chodu úřadu je pak správa budov, autoprovoz, obsluha
podatelny a telefonní ústředny, evidence majetku a fakturace, bezpečnost práce a
požární ochrana.
Úsek přestupků řešil především přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití a majetku a dále sociální pohřby. Pracoviště Czech POINT pak provádělo
vidimaci a legalizaci, jinými slovy ověřování kopií listin a ověřování podpisů a dále
výpisy z evidencí, např. rejstříku trestů, výpisů bodového hodnocení řidiče aj.
Oddělení informačních technologií řešilo v rámci úřadu provoz a údržbu koncové
výpočetní techniky, provádělo provozování počítačové sítě a databáze, vedení a
aktualizování webových stránek úřadu a města, zabezpečování provozu telefonní
ústředny a telefonů, zabezpečování provozu mobilních telefonů, včetně správy
soukromých mobilních telefonů v rámci zaměstnaneckého, zvýhodněného programu,
spravování geografického informačního systému. Nejaktuálnějším úkolem bylo
v tomto roce zabezpečení úkolů e-Governmentu, tedy postupné úkony elektronizace
veřejné správy.
V tomto roce se uskutečnily následující konkrétní úkoly: restaurování historické fresky
hlavní budovy radnice (dům s Kalichem) ve dvorním traktu a renovace historických vrat
ve stejné budově, instalace nového bronzového znaku města s nápisem „Radnice“.
Dále byl v přízemí budovy radnice proveden ve spolupráci s památkáři restaurátorský
průzkum ke zjištění starších omítkových vrstev. Byla zřízena elektronická informační
deska v městské nemocnici. Velkým úkolem byla organizace voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v Litoměřicích a ve správním obvodu pověřeného obecního
úřadu. V roce 2017 došlo ke kompletní rekonstrukci kanceláří Živnostenského úřadu a
modernizaci informačních a komunikačních sítí (zahájena činnost na OFFICE 365,
využívání cloudových služeb). Úspěchem odboru bylo bezproblémové provozování
webových stránek města, stejně tak například WIFI síť v Jiráskových sadech.
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V průběhu roku bylo zahájeno provozování celkem 3 hybridní elektromobilů, 6
elektromobilů, 2 elektro-skútrů a jednoho elektrokola.
Odbor správy nemovitého majetku města
Odbor správy nemovitého majetku města skládající se stejně jako v minulosti z úseku
správy majetku města (ÚSMM), oddělení lesního hospodářství (OLH) a úseku správy
nemovitostí (OSN) měl na starost řadu úkonů. Mezi tyto úkony patřily například
zajišťování evidence veškerého nemovitého majetku města, provádění prodeje či
pronájmů pozemků, staveb a bytů a provádí nezbytnou agendu s těmito aktivitami
spojenou. Odbor dále sjednával nákup pozemků pro realizaci územního plánu,
zpracovával podklady pro jednání RM a ZM týkající se disponování s majetkem
(prodej, pronájem, směna). Odbor také vydává vyjádření ke stavebnímu řízení, jako
jsou například vyjádření souseda k uvažovaným stavbám, ukládání sítí apod. Do
činnosti oddělení lesního hospodářství (OLH) převážně spadala těžba, přibližování,
prodeje, výsadba, čištění a manipulace dřevní hmoty. Mezi činnosti tohoto oddělení
patřilo dále zajišťování krmiva pro zvěř, lov zvěře a sanitární odstřel, vydávání
povolenek k lovu. Úsek správy nemovitostí (OSN) zajišťoval správu bytového fondu,
včetně jeho údržby případně rekonstrukce a modernizace. Odbor se také zabýval
sepisováním výběrových řízení pro stavební akce nad 500 tis. Kč, zajišťováním
podkladů pro realizaci rekonstrukcí a modernizací městských bytů a k prováděným
opravám budov v historické části města. Mezi činnosti s tím související patřila evidence
nájemních vztahů v bytových domech a prostorách sloužících podnikání s výjimkou
škol a prostor pro kulturu a sport, vedení evidence nájemníků, výběr nájemného a
vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem bytu či prostor sloužících k
podnikání. Odbor dále prováděl veškerou agendu týkající se nájemními vztahy
(nájemní smlouvy, přechod nájmu, výměny bytů apod.) a zpracovával podklady pro
jednání RM v souvislosti s nájemním vztahem. V gesci odboru bylo také vedení
evidence platební morálky uživatelů bytů a prostor sloužících k podnikání, společně
s právním oddělením města zajišťovala odbor vymáhání pohledávek z nájemného.
V roce 2017 se podařilo dokončit celkovou rekonstrukci několika neužívaných bytů,
které nebyly vzhledem ke svému zhoršenému stavu dlouhodobě pronajímány. Dále se
pokračovalo v běžných opravách a údržbě bytového fondu města v historickém centru
města, a to včetně úpravy dvorních traktů, které byly dlouhodobě neudržovány, za
zmínku stojí především oprava průchodu z Jezuitské ulice ke Gotickému dvojčeti a
opravu dvorů v čp. 20, 21 a 156. Ne vše a vždy se ovšem daří, neboť nekázeň
některých nájemníků znepříjemňovala bydlení těm ostatním. To se týkalo zejména
odkládání nepotřebných a dožilých věcí ve společných částech domů, ve sklepích a
na půdách, na chodbách či dvorech, neudržování pořádku a neuklízení společných
prostor, zejména chodeb a schodišť. Město jakožto vlastník objektů byl konfrontován
se skutečností, kdy nájemníci městských domů se často domáhali nápravy stavu, který
sami způsobili. V domech s pečovatelskou službou jsme také provedli úpravy několika
bytů (např. bytových jader). V loňském roce nastal konečně pokrok i v pronájmu
prostor určených podnikání v areálu Kasáren pod Radobýlem. Úsek správy
nemovitostí vydal v roce 2017 ze svého rozpočtu v součtu téměř 13 miliónů korun na
investice, rekonstrukce a opravy bytů a prostor sloužících k podnikání.
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Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
Škála povinností a činností odboru je již dle názvu široká. Město Litoměřice bylo stejně
jako v minulých letech zřizovatelem 6 základních škol s celkovou kapacitou 3500 žáků,
které v roce 2017 navštěvovalo v rámci plnění povinné školní docházky zhruba 2755
dětí jak s trvalým pobytem ve městě, tak i z dalších okolních obcí. S ohledem na
současný demografický vývoj ve městě a jeho blízkém okolí byla tak jejich kapacita
dostačující. Maximálně byla využívána v roce 2017 kapacita ZŠ Ladova a Masarykovy
ZŠ. Do prvního ročníku, resp. přípravné třídy, nastoupilo v tomto roce 312 žáků, což
je zhruba o 40 žáků méně než v loňském roce. 11 provozoven Mateřské školy
Litoměřice, příspěvkové organizace města, navštěvovalo v tomto roce 786 dětí.
Snížení počtu dětí bylo zapříčiněno jak inkluzí dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, tak i poklesem dětí v důsledku demografického vývoje. Mateřskou školu
mohou ve sledovaném roce nově navštěvovat i děti od 2 let věku. Těm bylo
uzpůsobeno zázemí MŠ provozovna Baarova, zejména pak s ohledem na hygienické
a bezpečnostní předpisy. Na zlepšení zázemí pro vzdělávání i mimoškolní aktivity se
podílely jak přímo základní školy v rámci příspěvku zřizovatele na provoz, tak i město
Litoměřice jako vlastník těchto objektů. V loňském roce byly realizovány opravy
běžeckých drah na školních hřištích Masarykovy ZŠ a ZŠ Ladova, která jsou využívána
jak při výuce TV na obou školách, tak i v rámci činností sportovní klubů města. V areálu
multifunkčního školního hřiště ZŠ U Stadionu byla v září zpřístupněna tzv. Bosá
stezka, která byla městem financována jako vítězný projekt „participativního rozpočtu“,
jehož cílem bylo zapojit veřejnost do hledání a předkládání zajímavých projektů a
nápadů užitečných pro obyvatele. Na objektu MŠ Vančurova došlo k výměně
původních oken a částečnému zateplení uvnitř půdních prostor. Těsně před začátkem
nového školního roku byla dokončena realizace zateplení pláště a střechy objektu
DDM Rozmarýn v Plešivecké ulici společně s výměnou oken. I v roce 2017 proběhla
na všech základních školách ve městě tzv. školní fóra, v rámci kterých probíhá diskuse
žáků s vedením školy a se zástupci města o tom, co se jim líbí na škole, ve městě a
naopak, co by si přáli změnit nebo vylepšit. Cílem školních fór bylo získat pohled mladé
generace na současné podmínky a budoucí rozvoj školy, kterou navštěvují. V roce
2017 se sedmi školních fór účastnilo celkem 199 žáků a následné ankety pak 1260
žáků. V oblasti „Město“ jde vítězný námět do mladého fóra a je automaticky zařazen
do celoměstské školní ankety spolu s náměty, které byly odhlasovány přímo na tomto
fóru. V roce 2017 se v této anketě náměty ze škol umístily na 2.,3.,4.,5.a 7.místě.
Litoměřice jsou zatím jediným městem v rámci NSZM, které pořádá tato fóra v
uceleném řetězci: školní fóra-mladé fórum-veřejné fórum se stolem mladých. V rámci
podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj byla na všech základních školách realizována
celá řada projektů, včetně dalšího ročníku Konference k ekologické výchově a
vzdělávání KAPRADÍ, která se již tradičně konala v listopadu v prostorách ZŠ Na
Valech. Jejím hlavním cílem je další vzdělávání pedagogických pracovníků v této
oblasti. Město Litoměřice se aktivně zapojilo i do realizace Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro ORP Litoměřice, která řešilo jak rozvoj infrastruktury na celém
území ORP Litoměřice, tak i v dnešní době velmi důležitou spolupráci aktérů
vzdělávání. V rámci tohoto projektu proběhlo v tomto roce několik setkání tzv.
předmětových teamů, kdy se učitelé vzájemně informovali o inovovaných přístupech
ve výuce přírodních věd, jazyků nebo matematiky, které pak může každý z nich uplatit
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v rámci své praxe. Již podruhé se v červnu 2017 uskutečnilo ocenění nejlepších žáků
základních škol a ZUŠ Litoměřice nazvané „Litoměřické naděje“. Město Litoměřice
bylo společně s Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích a Hospodářskou a
sociální radou Litoměřicka pořadatelem již druhého ročníku akce zaměřené na
podporu technického vzdělávání TECHDAYS, který proběhl v říjnu v areálu výstaviště
Zahrady Čech. Hlavní částí programu byly řízené prezentace středních škol a firem,
ale například také semináře ke kariérnímu poradenství a účast zástupců Informačního
a poradenského střediska pro volbu povolání z Úřadu práce. Akce tak pomohla žákům
posledních ročníků základních škol seznámit se s aktuální nabídkou technických
studijních oborů a řemesel a umožnila orientaci v jejich potenciálním uplatnění na
regionálním trhu práce. Tuto akci navštívilo přes 1100 žáků ZŠ z Litoměřic a okolních
obcí.
V oblasti kultury v průběhu roku 2017 byla realizována ve spolupráci s NSZM
spolupráce na projektu „Evaluace kulturních zařízení zřizovaných městem“, kdy cílem
bylo ohodnotit, jak efektivně fungují kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je město.
V rámci tohoto projektu vznikl „sebehodnotící nástroj“, který naše kulturní organizace
využily pro zmapování svého stávajícího fungování a budoucího směřování. K tomuto
bylo využito souboru návodných otázek, indikátorů a cílů. Výsledky sebehodnocení
poskytly kulturním organizacím i městu řadu zajímavých informací, s nimiž bude město
do budoucna pracovat a kontinuálně je využívat za účelem zvyšování jejich kvality
poskytovaných služeb. Souhrnně lze říci, že jsme na výstupu získali zajímavou
zpětnou vazbu ohledně fungování a dlouhodobého směrování těchto organizací,
rozkryly se některé slabé stránky. Tradičně se začátkem června uskutečnily Hasičské
slavnosti, tedy již VII. celorepublikový sraz hasičstva spojený s průvodem hasičů a
výstavou hasičské techniky. Jednalo se o největší setkání tohoto druhu v České
republice a ojedinělou akci v celé Evropě. Součástí byl rovněž večerní program na
Lodním náměstí zaměřený na prezentaci speciální hasičské techniky (vrtulníky, lodě,
speciální vodní děla apod.) nasazované v boji proti živelným katastrofám a v boji s
živelnými pohromami. Litoměřické kulturní léto tentokrát bylo zahájeno hudebním
„Putováním po Evropě“, které provedlo posluchače a symbolicky starým kontinentem,
a to ve skladbách 14 evropských autorů počínaje Beethovenem, Griegem a Suchoněm
až třeba po Jaroslava Ježka, rockovou Metallicu v úpravě pro smyčce či Queen. Na
pódiu letního kina se s orchestrem vystřídaly sólistka opery z Chemnitz s okouzlujícím
sopránem Guibee Yang, kapela Schizzo Band, čtveřice dívek Daisies zpívající swing
a padesátičlenný sbor složený ze zpěváků a zpěvaček několika souborů z Litoměřicka.
Pořadatelem byla již potřetí Základní umělecká škola Litoměřice, jejíž žáci měli
možnost v tomto projektu spolupracovat s teplickou konzervatoří a žáky saských
hudebních škol z Míšně, Drážďan, Radebeulu a Freibergu. Projekt Litoměřické letní
filharmonie se uskutečnil za podpory města Litoměřice a Sdružení Euroregionu LabeFMP Interreg VA, Sächsischer Musikrat a Města Litoměřice. V průběhu měsíců června
a července následovaly již tradiční akce jako Litoměřický kořen, série rockových
koncertů na Lodním náměstí či koncerty Litoměřického varhanního léta. Tradiční Velký
letní koncert litoměřických sborů se uskutečnil v srpnu a jelikož pořadatelé tentokrát
sáhli po repertoáru z oblasti populární, muzikálové, jazzové a filmové tvorby, jeho
zázemím se stal prostor letního kina. Hlavním hostem večera byla zpěvačka Bára
Basiková, která za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou
Jiřího Knotte zazpívala řadu známých filmových melodií. Poslední srpnový víkend se
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v kostele Zvěstování Panny Marie odehrály již popáté dvoudenní Litoměřické svátky
hudby. První den za tradiční účasti Václava Hudečka a druhý den ve znamení opery,
a sice Carmen od francouzského skladatele Georga Bizeta. Již 17. ročník
Litoměřického filmového festivalu proběhl v prvním zářijovém víkendu v prostorách
letního kina, kina Máj a na palubě Cargo Gallery. Tentokrát bylo motivem všech
produkcí téma „Dětství“. Potenciál využití prostoru Střeleckého ostrova také nezklamal
při 2.ročníku Dětského festivalu ohně a pohybu, který zaujal jak řadou vystoupení,
workshopy, tak i ohnivou galashow. Oddělení památkové péče v přenesené
působnosti vydává jako dotčený orgán pro správní obvod ORP Litoměřice závazná
stanoviska, která jsou pak uplatněna v rámci stavebních řízení a komplexní péče o
kulturní památky ale také o nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou
v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu. V tomto roce
odbor vydal zhruba 530 stanovisek, rozhodnutí a vyjádření v této oblasti. Náplní práce
zaměstnanců byl rovněž výkon dozoru při obnově kulturních památek a při stavbě,
změně stavby nebo udržovacích pracích na dotčených nemovitostech. Stejně jako
v předchozím roce město Litoměřice administrovalo Program Regenerace MPR
Litoměřice, v rámci kterého podpořilo obnovu památek na území historického jádra
města v celkové částce 2,8 mil Kč z prostředků města a MK ČR. Pokračovala obnova
fasád kanovnických domů na Dómském náměstí resp. č.p. 4 a 5, dokončena byla i
dvorní fasáda a restaurování renesančních maleb a kamenných prvků na objektu
radnice. Novou fasádu, včetně restaurovaného medailonu, dostal i dům č.p. 157 na
Mírovém náměstí nebo objekt Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb na
Dlouhé ulici. Za velmi zdařilý projekt bylo ministerstvem hodnoceno restaurování vrat
průchodu z Jezuitské ulice směrem ke Gotickému dvojčeti. Za účelem rozvoje
turistického ruchu ve městě došlo k rekonstrukci objektu vnitřního traktu č.p. 18 na
Mírovém náměstí, jíž město podpořilo vznik unikátního Muzea křišťálový dotek
místního skláře Jana Huňáta, který v něm vystavuje zhruba tři desítky dlaní
významných světových i českých osobností jako sira Nicholase Wintona, prezidenta
Václava Havla, spisovatele Arnošta Lustiga, bývalé ministryně zahraničních věcí USA
Madelaine Albrightové, ale i fenomenálních hokejistů Jaromíra Jágra nebo Dominika
Haška, případně zpěvačky Anastacie či muzikanta Ringo Starra. Tato sbírka se u
příležitosti otevření muzea rozšířila o otisk dlaně české zpěvačky Marty Kubišové,
která byla otevření osobně přítomna. Zvýšení atraktivity města pro občany, turisty i
návštěvníky z okolních obcí je cílem připravovaného projektu Revitalizace objektu
Staré radnice č.p. 171, v němž se nachází Oblastní muzeum v Litoměřicích. Pracovníci
města společně se zástupci muzea a projektanty připravili projektovou žádost, včetně
dokumentace k realizaci stavby, jejímž cílem je kompletní revitalizace této původně
gotické stavby, po požáru přestavěné v renesančním stylu. Budova bude sloužit jako
zázemí nové moderní expozice muzea, včetně zázemí recepce a šatny její
návštěvníky. Celkové náklady se pohybují kolem 50 mil. Kč, proto město podalo žádost
o finanční podporu z výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek II“.
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Odbor územního rozvoje
Hlavní činnost odboru se dělí na výkon státní správy jako je pořizování územních plánů
a územně plánovacích podkladů a na výkon samosprávy, kde se jedná o přípravu
projektových dokumentací staveb, jejich realizaci, koordinaci stavební činnosti ve
městě a zajišťování dotací a veřejných soutěží. Úřad územního plánování se zabývá
územně plánovací činností pro 40 obcí. Úsek investic ve spolupráci s městským
architektem připravoval projektové dokumentace pro plánované stavby, zajišťoval
inženýrské činnosti i samotné realizace staveb. Jako majetkový správce komunikací
koordinoval i činnost ostatních investorů na území města. V rámci úseku investic
působil městský architekt, který zpracovával pro město návrhy studií zastavěnosti
pozemků a jejich regulativy, posuzoval projektové dokumentace investorů na území
města, pracoval v komisi územního rozvoje a regenerace městských památek,
poskytoval architektonickou a poradenskou pomoc při přípravě projektových
dokumentací města, řídil a koordinoval studentské práce pro město, poskytoval
odbornou a konzultační činnost pro stavební úřad a úřad územního plánování.
Objemově největší stavební práce v roce 2017 prováděli v Litoměřicích správci
inženýrských sítí. V ulici Sovova a Palachova probíhala rekonstrukce vodovodu a
kanalizace, v ulicích Kozinova a Dalimilova rekonstrukce plynu, vodovodu i kanalizace,
v ulicích Rooseveltova, Pražská, Žižkova a Družstevní rekonstrukce vodovodu a
kanalizace, v ulicích ČSA, Družstevní, Mrázova a Komenského rekonstrukce plynu.
V těchto ulicích zajišťoval odbor územního rozvoje i opravy povrchů komunikací spolu
se správci těchto sítí. V květnu byla zahájena rekonstrukce ulice Palachova. Na konci
roku byla dokončena nová komunikace, plynovod a dešťová kanalizace v ulici
Jasanová. Byla realizována III. etapa regenerace panelového sídliště Pokratice. Ve
spolupráci se SÚS a Severočeskou vodárenskou spol. byla realizována dešťová a
splašková kanalizace, nový chodník a povrch komunikace v horní části ulice
Pokratická. Technické služby společně s odborem územního rozvoje zajistily nové
povrchy komunikací v ulicích Horova, Halasova, Krátká, Jungmannova, Liškova,
Odboje, Vrchlického, Elišky Krásnohorské, Růžovka, Hrubínova, Jabloňová a Višňová.
Na základě revizní zprávy byl opraven mostek v ulici Velká Mlýnská. Z participativního
rozpočtu byla postavena „Bosá stezka“ v areálu ZŠ U Stadionu. Došlo k celkové
revitalizaci dětského hřiště Růžovka a rozšíření workoutového hřiště na Střeleckém
ostrově. Začaly bourací práce na městské tržnici. Další menší stavební akce byly
provedeny v tomto rozsahu: oprava Máchových schodů, Jezuitských schodů, nový
chodník v ul. Růžovka, pokračování chodníku na Mostnou horu, nové nebo opravené
chodníky v ul. Elišky Krásnohorské, Bří Čapků, Svojsíkova, Kollárova, Kamýcká, Jiřího
z Poděbrad, Macharova, Nezvalova, Liškova. Bylo opraveno nebo nově zřízeno
veřejné osvětlení v ulicích Michalovická, Plešivecká, Pokratická a II. etapa VO na
sídlišti Kocanda, pokračovali jsme v dalším budování bezbariérových přechodů
v ulicích Březinova cesta, Stránského a Plešivecká. V rámci údržby byly zajištěny
opravy dešťových vpustí, šachet a přípojek na dešťové kanalizaci v majetku města.
Oddělení veřejných zakázek a projektů podalo v roce 2017 několik žádostí o dotace,
byly mezi nimi žádost o dotaci na vybudování odborných učeben v půdním prostoru
Masarykovy ZŠ, žádost o dotaci na revitalizaci objektu Staré radnice (č.p. 171), dále
žádost o dotaci na vybudování Střediska technického vzdělávání, žádost o dotaci na
zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřic. Na podzim roku 2017
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byla předložena žádost o dotaci na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů II.,
žádost o dotaci na regeneraci budovy pivovaru Litoměřice. V roce 2017 byla podána
žádost o dotaci a vydáno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR ve výši 1.720.000,- Kč. Výběrové řízení na dodávku
vozidel a samotný nákup proběhne v roce 2018. K dalším podaným žádostem o dotaci
patří žádost na financování rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní
zázemí. V roce 2017 oddělení veřejných zakázek a projektů fyzicky z dotace
realizovalo například obnovu Palachovy ulice, ukončena byla realizace světelné
signalizace na křižovatce ulic Sovova – Na Valech, dokončena byla dále rekonstrukce
ulice Sovova, I. etapa ul. Palachova až po křižovatku s ul. Palackého a zahájena práce
na II. etapě stavby v ul. Palachova až po křižovatku s ul. Resslova a v ul. Křižíkova.
Dalším realizovaným projektem byla regenerace sídliště Litoměřice Pokratice, III.
etapa 2017. Dále v oddělení veřejných zakázek probíhala administrativní a projektová
činnost v souvislosti s přípravou a realizací dotačních projektů na výběrové řízení na
dodavatele stavby Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích, závěrečné
vyhodnocení akce Regenerace sídliště Litoměřice Pokratice, II. etapa 2016, dále
probíhaly práce na předložení monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů
financovaných z ROP Severozápad, kterými byly modernizace a dostavba
autobusového nádraží ( I. etapa) a rekonstrukce dětského dopravního hřiště
v Litoměřicích. V roce 2017 byly zahájeny práce na projektu RS (regenerace sídliště)
Litoměřice Pokratice, IV. etapa. Předložení žádosti o dotaci z prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení se předpokládá v létě roku 2018., realizace pak v období 20182019. Oddělení veřejných zakázek administrovalo v roce 2017 celkem 79 veřejných
zakázek malého rozsahu a 3 zakázky podlimitní v rámci celého úřadu.
Obecní živnostenský úřad
Odbor obecní živnostenský úřad zajišťoval výkon přenesené působnosti pro všechny
obce v rámci obce s rozšířenou působností jak na úseku registrace, tak na úseku
kontroly. Pracovníci registrace vyřizovali v převážné většině veškeré požadavky
klientů na počkání. Podnikatelé zde ohlašovali nové živnosti, žádali o koncese,
doplňovali obory u živnosti volné, měnili sídlo, ustanovovali nebo ukončovali
odpovědné zástupce, přerušovali živnostenská oprávnění, nahlašovali či rušili
provozovny, pořizovali aktuální výpisy ze živnostenského rejstříku či rušili
živnostenská oprávnění. Díku tomu, že vše se zpracovává v Registru živnostenského
podnikání, který je celorepublikový, není nutné dodržovat místní příslušnost a
podnikatelé tak mohou své záležitosti vyřizovat na tom živnostenském úřadě, kde je to
pro ně nejvýhodnější jak vzdáleností, tak dobou zpracování. To, že většinu změn a
ohlášení živností zpracováváme na počkání, využívají nejen „naši“ podnikatelé, ale i
spousta klientů např. z Prahy, kteří zde nejčastěji zakládají nové právnické osoby
(hlavně společnosti s ručením omezeným). Trochu jinak je tomu při žádosti o některou
z koncesí, jako je třeba nejčastější koncese na dopravu, ke které se musí vyjadřovat
či dávat souhlasné stanovisko jiný správní orgán. Tam potom musí být počítáno s tím,
že žádost nelze vyřídit na počkání, protože se o ní rozhoduje ve správním řízení. Za
rok 2017 bylo v rámci ORP 11 409 držitelů živnostenských oprávnění, z toho 513 bylo
nově vzniklých. Tento počet se v posledních 5 letech takřka neměnil. Jen pro
představu, podnikatelských subjektů, kteří mají sídlo přímo v Litoměřicích, je 5 102.
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Oproti předchozím letům se i nadále zvyšuje počet zrušených živnostenských
oprávnění, kterých bylo v roce 2017 celkem 391. Poslední tři roky lze sledovat výrazné
zvýšení počtu sankčních zrušení, kdy v roce 2017 se počet přehoupl přes 100, a to
nejen díky návrhům na zrušení živnostenských oprávnění zasílaných Správou
sociálního zabezpečení z důvodu, že podnikatelé neplní závazky vůči státu, ale
zásadním důvodem sankčních zrušení je neplnění povinnosti podnikatele předložit
živnostenskému úřadu doklad o právním důvodu pro užívání sídla. Ostatní zrušená
živnostenská oprávnění byla rušena v převážné většině na vlastní žádost podnikatelů.
V roce 2016 se do zrušení na vlastní žádost promítla první vlna EET. V roce 2017 to
byla druhá vlna EET týkající se velkoobchodu a maloobchodu, kdy hlavně v malých
obcích podnikatelé své provozovny rušili. Za rok 2017 se vyřídilo na úseku registrace
celkem 2 756 podnětů, za rok 2016 to bylo celkem 2 767 podnětů, což hovoří o velice
vyrovnaných číslech díky stabilnímu podnikatelskému prostředí. Ani úsek kontroly
nezahálel a během roku uskutečnil 532 kontrol jak na provozovnách v rámci celé obce
s rozšířenou působností, která čítá celkem 40 obcí, tak kontrol dokladů podnikatelů na
úřadě. Všechny provedené kontroly byly zaměřeny na dodržování plnění povinností
stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů
vztahujících se na živnostenské podnikání. Z tohoto množství kontrol vzešlo jen 10
pochybení, za které byly uloženy buď blokové pokuty nebo pokuty ve správním řízení
v celkové výši 10 500 Kč. V roce 2017 nebylo zaznamenáno žádné závažné porušení
zákona. Největším nešvarem podnikatelů při kontrolách, hlavně při těch, kdy byli zváni
ke kontrole na úřad, byla nespolupráce a v takovém případě nezbývá než uložit podle
kontrolního řádu pokutu za nesoučinnost, což se stalo v roce 2017 devětkrát. Dne
1.7.2017 začal platit nový zákon č.250/2016 Sb., tzv. přestupkový zákon, kdy každé
porušení živnostenského zákona (dříve správní delikt) se stává přestupkem.
Přestupek spáchaný právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající nezaniká
ani po ukončení podnikatelské činnosti. V gesci obecního živnostenského úřadu nebyli
pouze živnostníci, ať už fyzické nebo právnické osoby, ale v jeho evidenci bylo v roce
2017 celkem 466 zemědělských podnikatelů v rámci ORP (v předchozím roce to bylo
448). Na rozdíl od Registru živnostenského podnikání, který provozuje ministerstvo
průmyslu a obchodu, Evidenci zemědělského podnikatele provozuje ministerstvo
zemědělství. Počet aktivních zemědělců je dlouhodobě takřka neměnný. Obecní
živnostenský úřad Litoměřice provozoval detašované pracoviště na Městském úřadu
ve Štětí, ale jeho vytíženost nebyla dostatečná, proto byla smlouva s Městským
úřadem ve Štětí na tuto službu ukončena a pracovník, který tam zajišťoval chod
detašovaného pracoviště, posílil úsek registrace. Podnikatelé měli i nadále možnost
některé
důležité
informace
najít
na
webových
stránkách
města
www.litomerice.cz/podnikatel.
Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí se člení na oddělení vodoprávního úřadu, úsek státní správy
odpadového hospodářství, úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků
na úseku týrání zvířat, úsek státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, úsek
státní správy ochrany ovzduší, úsek státní správy ochrany přírody a krajiny, úsek státní
správy myslivosti a statní správy lesního hospodářství, úsek státní správy rybářství a
úsek samosprávy městské zeleně a ekonomiky odboru.
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Oddělení vodoprávního úřadu pracovalo jako speciální stavební úřad (vodoprávní
úřad), který na úseku státní správy zák. 254/01 Sb. o vodách, zajišťuje výkon státní
správy v uceleném oboru vodního hospodářství, kam spadá široká škála činností
počínajíc vydáváním povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a
konče prací na statistických údajích. V roce 2017 oddělení provádělo stavební řízení
na významné stavby „ČOV Sukorady, vodovod Habřina, rekonstrukce ČOV Konojedy
a rekonstrukce ČOV Třebušín.“ Dále vedlo stavební řízení na významné
vodohospodářské stavby „Retenční nádrže – Sedlo“. Vydalo několik povolení odběrů
vody, např.: úpravna vody – Konojedy, úpravna vody – Litoměřice, úpravna vody
Malešov atd. Dále vedlo několik kolaudačních řízení vodních děl, z nichž
nejvýznamnějšími byly vodojem Julčín, vodovod Štětí, vodojem Chcebuz, kanalizace
Litoměřice - Pokratická ulice a další. Dále se oddělení podílelo na zpracování
podkladových materiálů v rámci přípravy protipovodňových opatření v Litoměřicích.
Jako velice podstatnou část činnosti oddělení v roce 2017 lze zmínit i řešení stížností
na úseku vodního hospodářství, ať již v oblasti nedostatku vody jako její ztrátě ve
studnách (např. Dolní Vysoké, Trnobrany), tak i řešení hrozby znečištění spodních i
povrchových vod (např. Dolní Chobolice, Úštěk) atd.
Úsek státní správy odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. zajišťoval
výkon státní správy v uceleném oboru odpadového hospodářství. V roce 2017 provedl
úsek například proškolování firem v oblasti státní správy odpadového hospodářství,
které vedlo k výraznému posílení právního povědomí firem v oblasti nakládání
s odpady, a tím do budoucna k omezování neoprávněného nakládání s jejich odpady.
Pracovníci úseku pomáhali podnikatelům při registraci odpadového hospodářství
v ISPOP. Rok 2017 byl zaměřen na kontrolu plnění ohlašovací povinnosti dle zákona
o odpadech. Celkem bylo v roce 2017 zpracováno 698 hlášení o produkci a nakládání
s odpady za rok 2016. Na základě zpracovaných hlášení bylo provedeno 105 kontrol
a z toho 24 skončilo zjištěním nedostatků. Celkem bylo uděleno 24 pokut. Dále byla
z významných stavebních akcí provedena šetření s následným stanovením podmínek
(např. demolice v areálu Mondi Štětí a.s.).
Úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků na úseku týrání zvířat
zajišťoval bezproblémový chod agendy likvidace všech odpadů od občanů města
Litoměřice, jako je SKO, i separované odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady,
biologicky rozložitelné odpady, textilní odpady a zpětný odběr elektrozařízení. Zároveň
byla jeho činnost doplněna o přestupková řízení na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Konkrétně byla v roce 2017 vybudována tři nová podzemní kontejnerová stanoviště na
separované odpady – konkrétně ulice Družstevní, Marie Majerové a Vojtěšská. Úsek
provedl veškeré administrativní činnosti vedoucí k splnění zákonné povinnosti pro
podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný kalendářní rok. Zajištěna
byla administrace všech akcí města souvisejících s odpadovým hospodářstvím
(„Ukliďme Česko“, „Elektroodpad na odstřel“ atd.) a chod sběrného dvoru odpadů.
Zajištěny byly mimořádné svozy kontejnerů na papír např. o vánočních svátcích.
V oblasti ochrany zvířat proti týrání bylo v roce 2017 přijato 69 oznámení o podezření
ze spáchání přestupku. Z toho 60 případů bylo řešeno jako nezabezpečení zvířete
proti úniku.
Úsek ochrany zemědělského půdního fondu se dle zákona č. 334/92 Sb. zabýval
výkonem státní správy v uceleném oboru ochrany ZPF. V roce 2017 tento úsek vydal
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70 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 6 a dále 83 rozhodnutí o odvodech
za odnětí půdy ze ZPF podle § 11 odst. 2.
Úsek státní správy ochrany ovzduší v roce 2017 vydal 44 rozhodnutí o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les, 2 rozhodnutí o rozšiřování nepůvodních druhů živočichů
do krajiny a 1 rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně volně žijících ptáků. Dále
vydal 6 závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků a 610
závazných stanovisek ke stavbám všeho druhu z hlediska zájmů ochrany přírody a
krajiny. Mezi nejvýznamnější akce roku 2017 patřil zásah do VKP k připravované
naučné stezce Roudnice nad Labem – Terezín, kontrola plnění následné péče o
vysázené duby letní v oboustranné aleji při silnici I/15 Litoměřice – Terezín jejich
vlastníkem, vydání rozhodnutí pro obnovu zeleně v ulici Na Valech a Palachova
v Litoměřicích a rozhodnutí pro povolení kácení dřevin v rámci revitalizace plochy
s uloženou stavební sutí a umístěním drtící linky.
Úsek státní správy myslivosti a statní správy lesního hospodářství zajišťoval výkon
státní správy dle zákona č.449/2001 Sb. a státní správy lesního hospodářství dle
zákona č. 289/95 Sb. o lesích, v uceleném oboru myslivosti a státní správy lesního
hospodářství. Zabýval se vydával rozhodnutí dle §3 odst.2 o určení jakostních tříd,
normovaných a minimálních stavů zvěře, dále rozhodnutí dle §4 odst. 1 písm. d) o
zavádění v honitbě dalšího druhu zvěře a souhlas dle §4 odst. 2 s vypuštěním zvěře
do honitby. Vydával rozhodnutí dle §6 odst. 1 o konání chovatelské přehlídky trofejí,
rozhodnutí dle §18 odst. 1 o uznání honitby, rozhodnutí dle §20 odst. 2 a 4 o registraci
honebního společenstva, případně o odmítnutí registrace honebního společenstva,
rozhodnutí dle §30 odst. 1 a 2 o přičlenění honebních pozemků k již uznané honitbě a
o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě. Zabýval se dále o
vydávávání rozhodnutí dle §31 odst. 1 a 2 o povolení změny honitby vyrovnáním hranic
nebo výměnou honebních pozemků. V roce 2017 zajišťoval tento úsek ozdravnou akci
spárkaté zvěře ve spolupráci s OLS Litoměřice a MěÚ Lovosice a Roudnice nad
Labem, formou podávání granulovaného léčiva CERMIX ve všech honitbách okresu
Litoměřice, Lovosice a Roudnice na d Labem. Zajistil, spolupořádání chovatelské
přehlídky trofejí ve spolupráci s OLS Litoměřice a MěÚ Lovosice a Roudnice na d
Labem, překontroloval 31 honebních plánů, jeho úkolem bylo i zpracování myslivecké
statistiky. Vydával rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění
funkcí lesa dle §3 odst. 3. Vydával rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL dle
§3 odst. 4. Vydával rozhodnutí o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace,
jimiž mají být dotčeny lesní pozemky a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž
mají být dotčeny PUPFL a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí na pozemky ve
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa dle §14 odst. 2. Úsek se dále zabýval stanovováním
lesní stráže s působností ve svém správním obvodu a zrušením ustanovení lesní
stráže ve svém správním obvodu dle §38. Byly soustřeďovány údaje lesní
hospodářské evidence o lesích v litoměřickém správním obvodu a postupovány
pověřené organizační složce státu. Mezi činnosti úseku patřil výkon dozoru nad
dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí
vydaných na jejich základě dle § 51 odst.1. V roce 2017 vydal 88 závazných
stanovisek, zajistil dodání lesních hospodářských osnov a zpracoval podklady pro
národní dotace OLH a MZD, provedl 16 vyjmutí pozemků z LPF.
Úsek státní správy rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb. zajišťuje výkon státní správy v
oblasti rybářství na území ORP Litoměřice. Konkrétně vydával a odebíral rybářské
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lístky dle § 20 odst.1) a vybírá správní poplatky za tuto činnost. Na návrh vlastníka
nebo uživatele rybářského revíru ustanovoval, odvolával či rušil rybářskou stráž dle §
20 odst.2). K činnostem úseku dále patřilo vedení evidence všech rybářských stráží v
pověřeném území obecního úřadu s rozšířenou působností dle § 14 odst. 1). V roce
2017 úsek vydal 462 rybářských lístků a vydal 20 rozhodnutí ohledně přestupků
v oblasti rybářství. Úsek samosprávy městské zeleně a ekonomiky odboru zajišťoval
realizaci investičních akcí městské zeleně, včetně dozorování průběhu realizace
investic, výběru a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebíral provedené
práce, připravoval, uzavíral a prováděl změny smluv, prověřoval a zajišťoval úplnost
investiční dokumentace a zpracovával úplnost zápisů a protokolů o předání staveb,
odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Mezi další úkoly patřila
konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti samosprávy městské
zeleně. Úsek vydával stanoviska k zásahu do městské zeleně a kontroloval plnění
stanovených podmínek z hlediska ochrany městské zeleně. Úsek městské zeleně byl
zodpovědný za realizaci výsadby nových stromů a jiné zeleně na veřejných
prostranstvích města, vyhledával zaplevelené pozemky v majetku města a zajišťoval
jejich udržování z hlediska šíření plevelů a úklidu odpadu. Úsek zadával údržbu
městské zeleně a prováděl následně kontrolu fakturovaných prací za výsadbu a
ošetřování zeleně, včetně faktur za terénní úpravy spojené s výsadbou zeleně.
Kontroloval činnost Technických služeb města na úseku údržby městské zeleně,
mobiliáře a čistoty zeleně.
Na úseku ekonomiky a samosprávy odboru ŽP zajišťoval agendu zákona č. 416/04
Sb., kterou je vkládání a zapisování smluv do interní Evidence smluv a zveřejňování
smluv v Registru smluv (aplikace zák.č.340/2015 Sb.). V roce 2017 zajistil výsadbu 53
stromů v Litoměřicích, spolupracoval na regeneraci sídliště Pokratice (III. etapa),
rekonstrukci ulice Palachova, spolupracoval na přípravě projektu revitalizace zeleně
Mezibraní. Celkem bylo vyřízeno 258 faktur a vystaveno 79 faktur. Odbor životního
prostředí zajišťoval stejně jako v minulých letech dotace občanům na zřízení solárního
ohřevu vody, kdy byl v roce 2017 vyřízen 1 žadatel. Odbor pracoval dále v občanské
kontrolní komisi ÚRAO Richard, spolupracoval při tvorbě rozptylové studie města,
podílel se na zavádění alternativních dopravních prostředků ve městě, zajišťoval
celoplošnou deratizaci města, zajišťoval odchyty holubů, podílel se na likvidaci ohnisek
výskytu štěnic ve městě. Zajistil projektovou přípravu pro rozšíření solárního ohřevu
vody na městském koupališti a dozoroval stavbu zaměřenou na využívání dešťové
vody v administrativní budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2. Spolupracoval při
zajišťování ekologické výchovy na školách atd.
Stavební úřad
Odbor stavební úřad vykonával veřejnou správu na úseku státní správy. Rozhodoval
o právech a povinnostech stavebníků a účastníků řízení v rámci povolování staveb,
jejich provádění, odstraňování, nařizování údržby, jejich zabezpečování po technické
stránce a dalších věcí, souvisejících s jejich užíváním. V roce 2017 bylo vydáno (SÚ)
53 územních rozhodnutí, 157 územních souhlasů, 227 rozhodnutí o povolení stavby,
mimo to, při povolování staveb bylo vydáno 117 opatření, která nejsou rozhodnutím,
20 rozhodnutí o povolení užívání stavby, dále 202 povolení užívání stavby jako
opatření stavebního úřadu, 124 dalších rozhodnutí (mimo jiné se to týkalo tzv.
105

procesních rozhodnutí) a 282 ostatních opatření, například stanoviska, vyjádření,
sdělení územně plánovací informace, apod. Kromě toho vykonal 41 kontrolních
prohlídek (mimo závěrečné kontrolní prohlídky). Celkově tedy bylo vydáno v roce 2017
437 rozhodnutí a 525 správních úkonů, které nejsou rozhodnutím. Kromě toho bylo
vydáno 282 stanovisek, sdělení a jiných dalších opatření. Krom zajištění oplocení Vily
Veveří administroval stavební úřad stavbu provozu Ecoflex Mondi ve Štětí. V roce
2017 bylo pokračováno v návaznosti na územní rozhodnutí ve vydávání územních
rozhodnutí a stavebních povolení pro jednotlivé části celé stavby. Celkem bylo vydáno
jedno navazující územní rozhodnutí, dále 6 stavebních povolení, 2 x společné
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Pro stavební povolení a společné
povolení se jednalo o 32 stavebních objektů a 37 inženýrských objektů
Útvar kontroly a interního auditu
Interní audit je zaměřen na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím,
že vedení města poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace
pro efektivní plnění jejich úkolů. Interní audit se zakládal na nezávislé, objektivně
zjišťovací a poradenské činnosti zaměřené na přidávání hodnoty a zdokonalování
procesů v organizaci. Interní audit spočívá v pomoci organizaci dosahovat jejích cílů
tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti
systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů řízení a správy organizace. Při
prováděných činnostech měli členové interního auditu úplný, volný přístup ke všem
funkcím, dokumentům, majetku a pracovníkům organizace města. Interní audit
informoval Radu města o výsledcích veřejnoprávních kontrol a auditů formou listinného
dokumentu „Informace z veřejnoprávních kontrol a auditů“, a to pravidelně v termínech
konání Rady města. V rámci kontrolní činnosti provedl v roce 2017 interní audit 18
veřejnosprávních kontrol u všech příspěvkových organizací města. Kontrola byla
v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaření zřízených příspěvkových
organizací, na základě toho byly v daném roce provedeny tematické kontroly
akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, kontrola zdrojového financování za rok
2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů jednotlivých zdrojů, kontrola platových
inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky organizace a vykazovanou skutečnost,
kontrola povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 o registru smluv, kontrola nakládání
s přijatými dary za rok 2016, kontrola závazků a pohledávek ve vazbě na jejich stav a
případné vymáhání. Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu roku 2017 bylo
prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných
subjektech.
Útvar obrany a krizového řízení
Hlavní pozornost v oblasti krizového řízení se trvale zaměřuje na organizaci systému
krizového řízení, plnění úkolů krizového, havarijního a obranného plánování a plnění
úkolů vyplývajících z příslušných zákonů vztahujících se ke krizovému řízení. V roce
2017 se konala 3 zasedání Bezpečnostní rady ORP Litoměřice, konkrétně v termínech
20. února, 12. dubna a 17. října. V měsíci březnu byl spuštěn komunikační kanál
Mobilní rozhlas, jehož prostřednictvím mohou být občané informováni mimo jiné i o
krizových situacích, 27. září proběhlo cvičení voda 2017. V průběhu měsíce února byly
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zaznamenány lokální povodně na území ORP (na potocích v době od 20. do 21.
února), jež byly podnětem k jednání Krizového štábu ORP. Ve sledovaném roce se
odehrály některé další mimořádné události, například 12. dubna řešil útvar úkoly v
rámci mimořádné události v souvislosti s útokem na autobus hráčů fotbalového klubu
Borussie Dortmund v SRN. 27. června byly řešeny úkoly možného výskytu afrického
moru prasat na území ČR a v měsíci říjnu se útvar zabýval úkoly v souvislosti
s extrémně silným větrem (vichřice HERWART 2017), který zasáhl území ORP
Litoměřice ve dnech 28. a 29. října. Mezi ostatní úkoly Útvaru patří provedení kontroly
na území ORP v plnění úkolů zástupci HZS a KÚ v oblasti dodržování krizového
zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, činnosti na úseku hospodářských
opatření pro krizové stavy a zajišťování obrany státu. V rámci této kontroly, nebyly
zjištěny závažné nedostatky. V neposlední řadě proběhla aktualizace krizového plánu,
havarijního plánu a vnějších havarijních plánů, byla vedena průběžná jednání Panelu
humanitárních organizací Litoměřicka. Útvar obrany a krizového řízení obdržel celkem
82 výstrah od HZS ÚK.
Mezi nejdůležitější počiny roku patří oblast hospodářských opatření pro krizové stavy,
neboť došlo k vygenerování nového plánu nezbytných dodávek včetně ostatní
pomocné dokumentace dle stavu obyvatelstva k 31. prosinci 2016.
10. listopadu se uskutečnilo zdokonalovací cvičení IS KRIZKOM s KÚ a 14. listopadu
s KÚ a SSHR. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem útvar vykonával státní
kontrolu v oblasti dodržování ustanovení zákona o krizovém řízení a předpisů
vydaných k jeho provedení u obcí – Chotiněves, Píšťany, Michalovice, Chudoslavice,
Polepy a Levín a na základě toho byla na webu města Litoměřice zveřejněna nová
analýza rizik. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města se zúčastnila Hasičských
slavností v Litoměřicích 9. až 10. června. Litoměřická Jednotka dobrovolných hasičů
byla ve sledovaném roce 2017 povolána k 12 výjezdům, za pomoci dotačních titulů
byla vybavena novou technikou.
U MěÚ Litoměřice nedošlo v roce 2017 k porušení povinností při ochraně utajovaných
informací, ani k neoprávněnému nakládání s utajovanou informací.
Útvar personální a mzdový
Útvar personální a mzdový má v popisu práce zejména vedení personální a mzdové
agendy pro zaměstnance MěÚ Litoměřice, včetně styku s jednotlivými zdravotními
pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení. Dále se jedná o zabezpečování
odvodů zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, odvodů povinného pojištění a
odvodů do sociálního fondu, vyřizování všech úkonů spojených s pracovními pracovní
úrazy, včetně jejich evidence a odškodnění za nemoci z povolání. Útvar je zodpovědný
za vedení evidence povinných preventivních lékařských prohlídek, včetně organizace
a spolupráce s lékařem závodní preventivní péče. Mezi činnosti útvaru dále patří
organizace výběrových řízení a vedení přehledů, podkladů, výkazů a statistik z
personální oblasti. Útvar se podílel při tvorbě vnitřních předpisů organizace, včetně
odměňování; dále na sledování a zajišťování jejich dodržování. V rámci koordinace
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, zkoušky
odborné způsobilosti), zajišťoval spolupráci s Institutem pro místní správu. Útvar se
podílel na sestavování rozpočtu mzdových prostředků a prognózy mzdového vývoje
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na další rok.
Útvar zajišťoval metodické řízení rozpočtových organizací města
v oblasti mzdové a personální politiky.
V roce 2017 bylo zavedeno rekondiční volno v rozsahu 5 dnů v kalendářním roce ve
výši 100 % reálného platu. Další placené volno ve stejné výši bylo poskytnuto
zaměstnancům (rodičům) k doprovodu dítěte do první třídy základní školy. Novinkou
je také umožnění práce mimo pravidelné pracoviště, tzv. práce z domova nebo také
Home Office. Tzv. „Prorodinné dny“, se konaly i v roce 2017 a staly se nedílnou
součástí života zaměstnanců města a jejich ratolestí.
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
Hlavním úkolem USPUR je koordinace rozvojových aktivit města Litoměřice na
strategické a koncepční úrovni, zejména hledání synergií, inovativních postupů,
minimalizace duplicit a koordinace investičních i neinvestičních projektů s ohledem na
reálné dopady do dlouhodobého udržitelného rozvoje města. Za tímto účelem jsou
připravovány a realizovány konkrétní projekty zejména v oblasti udržitelné dopravy a
energetiky a strategického řízení. Mezi hlavní agendy patřily strategické řízení a
udržitelný rozvoj, činnosti Zastupitelstva města a mezinárodního programu Místní
agenda 21 (MA21), energetický management a projektové řízení, udržitelná mobilita,
energetika, geotermální projekt, inovace. V roce došlo k úspěšné obhajobě nejvyšší
kategorie „A“ kritérií Místní agendy 21. Úspěchem je navíc obdržení razítka dobré
praxe za Fond úspor energie a Pasport nemovitostí v majetku města; zapojení se do
osvětových celostátně podporovaných kampaní a aktivizace občanů všech generací.
Mezi nejznámější akce útvaru krom jiných byla veřejná projednání „Desatero problémů
Litoměřic“ a „Desatero problémů Litoměřic očima mládeže“, Kulatý stůl na téma
doprava ve městě a tematická diskuze na téma regenerace panelového sídliště
Pokratice – III. a IV. Etapa. V roce 2017 byla v rámci participativního rozpočtu na ZŠ
U Stadionu vybudována první Bosá stezka v Litoměřicích. Dotační program Zdravého
města Litoměřice podpořil 10 projektů v celkové výši 150 tis. Kč. V roce 2017 došlo
k realizaci řady projektů na snížení energetické náročnosti budov (zejm. zateplování),
zahájena byla příprava projektu PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR a dále se
uskutečnila 3. mezinárodní konference – Energie, doprava a inovace (pro) města 21.
století; výstavba výzkumné infrastruktury geotermální energie v Litoměřicích. Byly
zahájeny práce na tvorbě hlavního strategického dokumentu v oblasti udržitelné
mobility – Plánu udržitelné městské mobility pro Litoměřice (PUMM) do roku 2030
s výhledem do 2050. Vznikla pozice koordinátora mobility, který by měl postupně
zaštítit celou oblast strategického rozvoje udržitelné mobility na městě a po vzniku
PUMM Litoměřice pak koordinovat naplňování a aktualizaci tohoto dokumentu. Na
podzim 2017 proběhl průzkum dopravního chování obyvatel litoměřické spádové
oblasti. Průzkum se zaměřil na to, jak obyvatelé cestují během pracovních dnů (za
jakými účely a jakými dopravními prostředky), jak se rozhodují při volbě dopravního
prostředku a jaké mají postoje a zkušenosti s městskou hromadnou dopravou,
cyklistikou, parkováním a elektromobilitou (potenciál většího využívání elektrokol).
V září a říjnu se uskutečnilo sčítání motorové a cyklistické dopravy na hlavních
dopravních tazích v okolí centra města. V listopadu jsme zorganizovali první kulatý stůl
s veřejností věnovaný problematice udržitelné mobility, jehož cílem bylo informovat o
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PUMM Litoměřice a identifikovat hlavní dopravní problémy ve městě. Bylo zakoupeno
10 elektrokol, které využívají pro své cesty zaměstnanci městského úřadu a městské
policie. V Litoměřicích byly připraveny anebo realizovány další projekty zaměřené na
rozvoj objektu bývalých kasáren Radobýl na ekologickou čtvrť INNOVATE (2017–
2020).
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6. Příspěvkové organizace města
Centrum cestovního ruchu
V roce 2017 navštívilo Informační centrum na Mírovém náměstí celkem 42 910
návštěvníků. Počet obsazených lůžek dle evidence městského úřadu činil v roce 2017
41 909 lidí. Turisty nejvíce vyhledávané ubytování je v sekci „penziony, kemp,
ubytovny“ (29 650). Na druhém místě jsou hotely (11 250), ubytování v soukromí si
vybralo 1 009 návštěvníků.
Hrad Litoměřice spravovalo CCR do 31.3.2017, poté jeho správu předal Městským
kulturním zařízením. Expozice Felixe Holzmanna zůstala v přízemí správní budovy
Hradu Litoměřice, prohlídky nově zajišťovalo informační centrum na Mírovém náměstí,
což se negativně odrazilo na návštěvnosti (pokles na 70 oproti počtu 505 návštěvníků
v roce 2016). Expozice Důl Richard v proměnách času v podzemí pod litoměřickou
radnicí byla v rámci zahájení turistické sezony rozšířena o pátou část věnovanou
velkoformátovým fotografiím současného stavu dolu Richard. V roce 2017 si expozici
prohlédlo 1324 návštěvníků (30 % nárůst oproti roku 2016). Prohlídky města
s průvodcem si objednalo 1328 osob, zájem o komentované prohlídky s průvodcem
stále roste (pro názornost v roce 2013 se uskutečnilo 300 prohlídek). Prohlídky jsou
poskytovány v českém, německém a anglickém jazyce. Máchovu světničku
s průvodcem navštívilo 249 turistů, prohlídky zde kromě průvodců informačního centra
realizuje také Oblastní muzeum, které světničku spravuje svými zaměstnanci. Největší
zájem byl tradičně o návštěvu a pohled z vyhlídkové věže Kalich, kterou navštívilo
celkem 3504 osob (17% nárůst oproti roku 2016). Vysokou návštěvností se již tradičně
vyznačují jarmarky řemesel probíhající v prostorách Hradu Litoměřice. Šestý ročník
akce organizovalo 8.4.2017 Centrum cestovního ruchu. Adventní jarmark, který se na
Hradě konal 2.12.2017, již organizovala Městská kulturní zařízení. Své příznivce mezi
milovníky vín si našel ples Přátel vína, který byl beznadějně vyprodán. Prezentační a
prodejní výstavu vín Litoměřický hrozen, který se konal 3.6.2017, navštívilo přes 500
lidí. Rok 2017 byl vyhlášen agenturou CzechTourism rokem baroka a k této příležitosti
CCR připravilo leták „Barokní Litoměřice“. CCR připravilo pro rok 2017 projekt „Filmové
Litoměřice“, který prezentovalo na konferenci cestovního ruchu Stop and Stay 2017 a
jako další krok tohoto projektu následovalo zhotovení a 13.12.2017 pak samotná
instalace pamětní desky herce a dramatika Jana Skopečka, který v Litoměřicích prožil
svá chlapecká léta. CCR se zapojilo do dalších akcí pořádaných městem nebo
organizacemi ve městě působících, např.: Město přátelské seniorům, Den památek a
historických sídel, Dny evropského dědictví atp. Centrum cestovního ruchu
reprezentovalo v roce 2017 město Litoměřice na veletrhu cestovního ruchu Holiday
world v Praze a Itep v Plzni. Během některých větších výstav (Tržnice Zahrady Čech,
Hasičské slavnosti), pracovnice infocentra již tradičně zvaly na návštěvu města a jeho
památek ve stánku CCR na výstavišti Zahrada Čech. Do dubna 2017 fungovala
informační centra dvě, a to v Hradu Litoměřice a na Mírovém náměstí, obě fungovala
sedm dní v týdnu v průběhu i mimo sezonu. Od 1.4.2017 došlo ke zrušení méně
využívaného informačního centra v Hradu Litoměřice, ve městě zůstalo v provozu
informační centrum na Mírovém náměstí, které bylo otevřeno 7 dní v týdnu v hlavní
turistické sezoně, od dubna do října potom ve všední dny včetně soboty dopoledne.
Za úplatu poskytovalo IC kopírovací služby, zdarma přístup na internet a propagační
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materiály. V roce 2017 získalo IC na Mírovém náměstí certifikát 2. stupeň Českého
systému kvality služeb, a potvrdilo tak stále se zvyšující kvalitu poskytovaných služeb.
V průběhu roku 2017 byly kontinuálně zkvalitňovány a aktualizovány webové stránky
infocentra a portálu „Kam v Litoměřicích“. Kromě toho CCR spravovalo také Facebook
Litoměřice (novinky, soutěže, akce) a profil Instagramu litomerice_town. V oblasti
propagace CCR spolupracovalo s více než 20 weby na propagaci města a okolí. Tak
jako i v letech předchozích, spolupracovalo CCR v roce 2017 v oblasti inzerce a
propagace s odbornými časopisy v cestovním ruchu, jako například C.O.T., Travel
profi, TIM, Kam po Česku. Ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří byl
v letních měsících opět realizován turistický okruh po církevních památkách. Dále bylo
podepsáno memorandum o spolupráci na projektu „Objevte barokní Zahradu Čech“.
Ve spolupráci se společností Zahrada Čech jsme zajišťovali prostřednictvím IC na
náměstí předprodej vstupenek na obě velké výstavy. CCR zajišťovalo propagaci města
Litoměřice prostřednictvím informačních tabulí Daruma, umístěných na Mírovém
náměstí v Litoměřicích a také v Teplicích. Na turistickém portálu litomerice-info.cz byl
k dispozici pravidelně aktualizovaný seznam ubytovatelů a prezentovány byly i polední
menu litoměřických restaurací. Zájem o město, jeho památky, o služby, aktivity a
atraktivity neustále stoupá.
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
Centrum SRDÍČKO se zabývá poskytováním péče pro děti, mládež a zdravotně
postižené, dále poskytováním sociálních služeb a ambulantní péče podle ustanovení
§ 7 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách.
SRDÍČKO poskytovalo služby spočívající v provozování denního stacionáře pro osoby
s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením ve věku od 3 do 64 let,
provozování ambulantního dětského stacionáře pro chronicky nemocné děti ve věku
od 3 do 6 let, službě péče pro děti ve věku od 18 měsíců do tří let v denním režimu
(bývalé jesle), fyzioterapie a stravovacího provozu. Zajišťován byl provoz speciální
třídy v rámci základního povinného vzdělávání s upraveným vzdělávacím programem
pro děti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem.
Kapacita zařízení je 59 osob. V loňském roce byl ve všech prostorách organizace,
kde se pohybují zdravotně postižení uživatelé naší sociální služby denní stacionář,
nainstalován stropní zvedací systém, včetně speciální závěsné zvedací vesty. Systém
pomáhal v nácviku chůze uživatelům s omezenou pohyblivostí i v jejich přenosu.
V oploceném areálu organizace byla stejně jako v minulých letech k dispozici zahrada
s novou extra měkkou multifunkční litou hrací plochou ve formě dopravního hřiště,
vhodnou i pro vozíčkáře. Celá organizace se snažila o to, aby příjemcům služeb
umožnila pobyt v příjemném prostředí. V roce proběhly některé akce, kterými jsou
například vystoupení studentů ze SPgŠ Zpívánky, náslechové praxe studentů SPg,
akce Písničková revue, celoroční zajištění hippoterapie ve Slatině, celoroční zajištění
canisterapie přímo v zařízení, akce čarodějnický rej, zahradní grilování, projížďka
výletním vláčkem ke Dni dětí, besídka ke Dni matek, hra za pokladem Zámek, výlet na
zámek Berchtold, výlet do Botanické zahrady v Teplicích, návštěva výstavy Tržnice
Zahrady Čech, výlet do Zooparku Berousek v Doksech, návštěva Palačinkárny,
aktivní účast na akci pořádané Krajským úřadem ÚK Hranice handicapu na golfovém
hřišti v Terezínské kotlině, návštěva Hasičských slavností v areálu Výstaviště Zahrady
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Čech, absolvování cvičného požárního poplachu, celoroční supervize pro
zaměstnance, návštěva vánoční dílničky a výstavy v Rozmarýnu – výroba vánočního
anděla, den otevřených dveří, mikulášská nadílka spojená se Sváťovým dividlem,
vánoční besídky, zdobení vánočního stromku a vítězství v soutěži o nejhezčí vánoční
stromeček, vystoupení dětí na vánočních trzích, zajištění prodejního stánku na
náměstí v rámci vánočních trhů, vánoční kulturní akce přímo v zařízení akce Myš Maš,
maškarní bál během Masopustu, vynášení Morény, konání divadel v organizaci s
názvy O princezně Rozmařilce, Pohádkové překvapení, Lesní víly a loupežníci,
Tajemství stromů a Šikulka. Realizované projekty Bazální stimulace pro
handicapované – přímo v zařízení zajištění kurzu pro zaměstnance organizace a jiné
zaměstnance z obdobných organizací, jako Hospic sv. Štěpána, Farní charita
Litoměřice a CSP Litoměřice (podpořen Nadací ČEZ), Dopoledne pro zdraví – 3 bloky:
první pomoc, divadlo o zdraví a přednáška o ústní hygieně (podpořen Městem
Litoměřice), projekt Efektivní rodičovství – 7 workshopů pro pečující osoby o
handicapované (podpořen Městem Litoměřice) Dobrovolnictví ve veřejné správě. Dne
26. 9. 2017 někteří zaměstnanci MěÚ v Litoměřicích, včetně vedoucích odborů a pana
tajemníka, vyměnili kancelářské prostředí za zahradu Centra SRDÍČKA, kde místo
propisek a razítek vzali do rukou štětce a barvy. S plným nasazením se jako
dobrovolníci vrhli do práce a natřeli 2 dřevěné mašinky pro děti. Jako dobrovolníci
tak velkou měrou přispěli ke zlepšení prostředí a dětem v naší organizaci udělali
velkou radost. Tímto krokem dostal pilotní projekt městského úřadu Dobrovolnictví ve
veřejné správě lidský rozměr s pozitivním dopadem na zainteresované strany.
Centrální školní jídelna
Centrální školní jídelna Litoměřice (CŠJ) je příspěvkovou organizací zřizovanou
městem Litoměřice, která plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), z vyhlášky č.107/2008 Sb., o školním stravování a v souladu se Zřizovací
listinou příspěvkové organizace a zabezpečuje po celý rok stravování pro žáky
mateřských, základních a středních škol na území města Litoměřice. Centrální školní
jídelna je jednou z největších jídelen působících v regionu a člení se na několik
provozoven: hlavní provozovnu v ulici Svojsíkova 7, dále v Havlíčkově ulici č. 32,
Ladově ulici č. 5 a v ulici U Stadionu č. 4. CŠJ také disponovala dvěma výdejnami,
které jsou v ulici Na Valech 53 a Máchovy schody 4. V roce 2017 uvařila CŠJ 378 138
obědů pro žáky mateřských, základních a středních škol, kteří mají možnost si každý
den vybrat ze tří druhů jídel a také z velkého množství zeleninových salátů, ovoce a
různých druhů dezertů. CŠJ vycházela vstříc také žákům, kteří mají zdravotní
problémy. Jednalo se například o dietu s omezením lepku a šetřící dietu. V rámci své
doplňkové činnosti zajišťovala CŠJ stravování pro zaměstnance škol i závodní a
firemní stravování pro cizí organizace. V roce 2017 CŠJ uvařila pro tyto organizace
celkem 215 817 obědů, kde největší podíl tvořily organizace FLEXFILL Lovosice a
KOS WIRE Lovosice. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení počtu uvařených obědů o
27 923.
Další činností, kterou CŠJ vykonávala v průběhu roku 2017, bylo zajišťování
stravování nebo poskytování občerstvení při kulturních, společenských i
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tělovýchovných událostech škol nebo města Litoměřice. Některé z těchto akcí byly
pořádány ve vlastních prostorách CŠJ. Za nejvýznamnější akce lze zmínit Senátní
volby 2017, Baptisté v Litoměřicích a Šachový turnaj mládeže TJ Slavoj Litoměřice.
V tomto roce byla provedena výměna židlí a stolů na provozu U Stadionu 4.
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Dům dětí a mládeže Rozmarýn jakožto otevřené zařízení pro děti, žáky, studenty a
dospělé občany se zaměřením na zájmové vzdělávání, je od roku 1996 zřizováno
městem Litoměřice za účelem vytváření vhodných podmínek pro účelné využití
volného času účastníků. Setkávali se zde děti, mládež i dospělí. Zájmová a vzdělávací
činnost byla poskytována formou pravidelných zájmových aktivit v zájmových útvarech
a kurzech, ale také formou příležitostných činností převážně o víkendech. V době
všech školních prázdnin byly pořádány tábory. Vytvářeny byly také podmínky pro
možnost spontánních aktivit. V oblasti služeb pro školy a školská zařízení došlo
k organizaci okresní soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT. NA Dopravním hřišti
byli žáci 4. tříd ZŠ zaučování do tajů dopravní výchovy. V oblasti prevence sociálně
patologických jevů se připravovala nabídku přednášek a besed. V pravidelné zájmové
a vzdělávací činnosti (kroužky, kurzy) Dům dětí a mládeže sdružoval více než 1000
účastníků. Stejně jako v minulých letech bylo v září 2017 otevřeno více než 60 kroužků
různých oborů pro všechny bez ohledu na věk a schopnosti. Činnost byla stejně jako
v minulých letech organizována v objektech hlavní budovy s přilehlou zahradou, v ulici
Plešivecká a dvou odloučených pracovištích, Dětském dopravním hřišti (DDH)
v Jiráskových sadech a Technickém klubu dětí a mládeže (TKM) od r. 2016 v budově
ZŠ Linqua Universal v Litoměřicích. Klubová činnost byla vedena na základní škole
Boženy Němcové a pro potřeby sportovních a pohybových aktivit byly pronajímány
tělocvičny na ZŠ a SŠ v Litoměřicích. Pro organizaci okresních soutěží a olympiád
vyhlašovaných MŠMT byly využívány prostory na ZŠ Lingua Universal.
Od roku 2016 působí Technický klub dětí a mládeže v nových prostorách 2. patra ZŠ
Lingua Universal. Příprava prostor byla poměrně náročná. S podporou zřizovatele a
DDM Rozmarýn vše vedlo ke zdárnému otevření klubu. Všechny odborné sekce tak
byly umístěny v samostatných místnostech, což umožnilo zvládnout nárůst dětí
v jednotlivých sekcích. TKM fungoval dle již osvědčeného konceptu celotýdenního
provozu. Počet dětí s registrací se ustálil na 90 a dalších 50 dětí se účastnilo
pravidelné výuky řemesel. V nepravidelných workshopech (celkem 3 akce) pak prošlo
Laboratoří Heyrovského 130 žáků. V dalších nepravidelných aktivitách pro ZŠ (6. ZŠ,
Lingua) pak 125 žáků. Důležitým krokem k dobrému fungování TKM přispěla
stabilizace lektorského týmu a přijetí jednoho pracovníka do TKM. Technický klub
pořádal řadu významných akcí, jako je např. IV. ročník Technických her, který byl
pokračováním úspěšně založené tradice soutěžního klání žáků 2. stupně ZŠ
v technických disciplínách. Dnes máme již dva mistry republiky v modelářských
kategoriích F1G a F1E. Naši technici obsadili 13. místo na republikovém kole Legorobotické soutěže First Lego ligue a získali řadu umístění na nejvyšších příčkách
v soutěžích plastikových modelářů.
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Knihovna Karla Hynka Máchy
V roce 2017 navštívilo Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 104 151
návštěvníků, kteří si vypůjčili 186 630 knih, periodik a CD. Nakoupeno bylo 4 170
knižních jednotek, celková hodnota nákupu za rok 2017 činila 1 155 118 Kč. Ve
sledovaném roce bylo uspořádáno 376 vzdělávacích a 100 kulturních aktivit (besedy,
výstavy, aktivity ve spolupráci s městem Litoměřice), dále 3 víkendové workshopy, 3
procházky s historikem O. Doskočilem a 1 výlet pro návštěvníky knihovny. Knihovna
evidovala 3 881 čtenářů, z toho 1 259 dětských. Pro školy a školní družiny jsme
připravili 141 lekcí, kterých se zúčastnilo 3 132 dětí. Začínající čtenáři na nich získávají
základní informace o knihách a funkci knihovny. V rámci výkonu regionálních funkcí
byla poskytována metodická pomoc 73 místním knihovnám. Pro jejich potřebu bylo
připraveno a odesláno 431 souborů s 35 327 dokumentů. V knihovně působil již
sedmým rokem Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní pro seniory. Pořádáme pro
ně také kurzy angličtiny, trénování paměti, psychomotorická cvičení a tvořivé letní
workshopy. Ve spolupráci se Spolkem LiPen o. s. se knihovna KHM zapojila do
celostátní akce Noc literatury, k fairtrade aktivitám města, uspořádán byl další ročník
literární soutěže Máchovou stopou a festival Den poezie. S děkanem litoměřické
kapituly byl uspořádán již sedmý ročník svatomartinského setkání. Srpen 2017 byl ve
znamení kooperativního projektu ústeckého kraje na podporu čtenářství – Města a
obce čtou. Během posledního prázdninového týdne čítárnu pod širým nebem
navštívilo 659 návštěvníků. Tato akce probíhala současně v 6 městech a 6 obcích
ústeckého a lounského regionu. O prázdninách byla na městském koupališti otevřena
Letní knihovnička. Ve stejné době proběhla kompletní rekonstrukce oddělení beletrie
a registrace. Díky grantu MK ČR bylo oddělení vybaveno moderní digitální technologií
RFID.
Mateřská škola v Litoměřicích
Tato organizace pod sebou sdružuje 11 mateřských škol a 11 školních jídelen. Počet
dětí k 31. 12. 2017, které navštěvovaly tato zařízení, byl 786 dětí a strávníků a počet
zaměstnanců ke stejnému datu byl 171 osob. Pod MŠ Litoměřice spadaly následující
školky:
MŠ PALETKA Eliášova se školním vzdělávacím programem Paletka na planetě Zemi.
V této MŠ fungovaly 3 třídy podle věku dětí. Probíhal zde rozšířený ekologický a
výtvarný program, logopedická péče, předplavecký výcvik, hra na flétnu, návštěva
knihovny, tělocvičny, ekologického centra Sever, divadla, kina a galerie.
MŠ MAŠINKA Vančurova 2 se školním vzdělávacím programem Svět dětí. V této
školce je specifické, že si zde děti mohly hrát celý rok. MŠ provozuje 2 třídy dětí věkově
smíšených. Probíhal zde rozšířený tělesný, výtvarný program, turistika, logopedická
péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně a ekologický program.
MŠ KAMARÁD Stránského se školním vzdělávacím programem Křížem krážem
letem, celým dětským světem. V této MŠ fungovaly 3 třídy podle věku dětí a z toho 1
třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti se specifickými vzdělávacími
potřebami. Děti se seznamovaly s anglickým jazykem, hrou šachy dle Šachového
slabikáře, probíhaly také pohybové aktivity v Kalich aréně jako byli bruslení, cvičení,
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saunování, předplavecký výcvik, tenisová školička, minibasketbal, logopedická péče,
návštěvy solné jeskyně.
MŠ DELFÍNEK Baarova se školním vzdělávacím programem Hrajeme si s delfínem.
V této MŠ bylo v provozu 5 tříd podle věku dětí, školka se orientuje na zdravotně
pohybovou průpravu, v budově MŠ je bazén a sauna, logopedická péče, předplavecká
výchova.
MŠ SLUNÍČKO Alšova se školním vzdělávacím programem Sluníčko a my děti. V této
MŠ byly provozovány 2 třídy dětí věkově smíšených, třídy mohly být sourozenecké a
1 třída logopedická s upraveným vzdělávacím programem pro děti se specifickými
vzdělávacími potřebami. Ve školce dále probíhala hra na flétnu, logopedická péče,
ekologický program a předplavecký výcvik.
MŠ LIPOVÁ Mládežnická se školním vzdělávacím programem Cestujeme tam a
zpátky, autobusem se zvířátky. V této MŠ existují 3 třídy podle věku dětí a zaměřují se
na ekologický program, logopedickou péči, pěvecký sbor Kuřátka, předplavecký
výcvik; možné byly také návštěvy solné jeskyně.
MŠ BERUŠKA Revoluční se školním vzdělávacím programem Všichni za jeden
provaz. Školka se skládá z 1 třídy dětí věkově smíšených, 1 třídy s upraveným
vzdělávacím programem pro děti s vývojovými poruchami a 1 třídy s upraveným
vzdělávacím programem pro děti s kombinovanými vadami, logopedická péče.
V budově školky je bazén, kde se uskutečňoval předplavecký výcvik. K dalším
aktivitám patřily ekologické programy, jóga a relaxační hry či grafomotorika.
MŠ POHÁDKA Plešivecká se školním vzdělávacím program Půjdem spolu do
pohádky, půjdem tam a zase zpátky. V této školce byly v roce 2017 celkem 3 třídy
podle věku dětí; 1 třída měla upravený vzdělávací program pro děti se specifickými
vzdělávacími potřebami, školka poskytovala logopedickou péči, předplavecký výcvik,
turistiku, keramiku, účinkování v pěveckém sboru Kuřátka. MŠ spolupracovala s DDM
Rozmarýn zejména v podobě spolupořádání kurzů keramiky, návštěvy ekologického
centra Sever, cvičení Zdatný školák
MŠ KYTIČKA Masarykova se školním vzdělávacím programem s názvem Putování
s kytičkou. Školka organizuje výuku 4 tříd dětí věkově smíšených, případně
sourozeneckých. 1 třída začlenila do svého programu prvky lesní školky, pokračovala
zde logopedická péče, pěvecký sbor Kytička, ekologická výchova, plavání, kurz
grafomotoriky, návštěvy tělocvičny, knihovny, galerie.
MŠ VĚTRNÍK Ladova, se školním vzdělávacím programem Rozevřete oči, svět se
kolem točí. Ve školce fungovaly 2 třídy dětí věkově smíšené, případně sourozenecké.
Specifikem byla všestranná sportovní a pohybová činnost, tělocvična, základy
počítačové techniky, program Předcházíme poruchám učení, jóga a relaxace, hra na
zobcovou flétnu, logopedická péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, sauny,
ekologické programy.
MŠ SEDMIKRÁSKA Ladova se školním vzdělávacím programem Ruku v ruce
s přírodou po celý rok. Školka poskytovala fungování 4 tříd podle věku dětí, jejich
ekologické zaměření s programy typu: logopedická péče či keramický kroužek. Velmi
časté byly návštěvy tělocvičen, předplavecký výcvik, seznamování s počítači, hra na
zobcovou flétnu nebo v neposlední řadě vycházky do přírody. Aktivity Mateřské školy
obecně byly například Čokoolympiáda, Koloběžkiáda,a nebo fotbalový Mateřinka Cup.

115

Městská kulturní zařízení
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích měla ve správě Kino Máj, Divadlo K. H. Máchy a nově
Kulturní a konferenční centrum. Posláním této organizace je uspokojovat a zajišťovat kulturní
a společenské potřeby obyvatel města a širšího okolí. Skladba programu a definování akcí
bylo motivováno zájmy jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatel a zároveň dosažení
rozmanitosti jednotlivých oblastí kultury. V roce 2017 byl rozpočet této instituce 35 mil. Kč.
Z toho 30 mil. tvořila hlavní a 5 mil. vedlejší činnost. Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 15
mil. Kč pokryl v loňském roce 51 % nákladů organizace.
Stěžejní aktivitou Kina Máj bylo promítání pro širokou veřejnost, a to komerčních a artových
filmů, divadelních přenosů, festivalového a alternativního obsahu. Kromě těchto veřejných akcí
probíhaly i akce pro uzavřené společnosti, a to buď formou pronájmů, nebo promítání pro školy
a školky. Rok 2017 byl druhým nejúspěšnějším v novodobé historii kina. Promítnuto bylo 1055
projekcí, které zhlédlo 70 738 diváků. Dětské publikum tvořilo čtvrtinu z celkové návštěvnosti.
V rámci služeb kina došlo v roce 2017 k vybudování a otevření nové terasy.
Divadlo K. H. Máchy navštívilo v roce 2017 přes patnáct tisíc diváků. Celkem se zde
uskutečnilo 127 akcí, z toho 30 večerních, 47 pohádek pro děti, 10 výtvarných dílen, 12
představení pro střední školy, 19 koncertů, 2 taneční pořady a 7 slavnostních vernisáží.
Průměrný počet diváků na jedno večerní představení byl loni 172 návštěvníků při maximální
kapacitě 240 lidí
Zásadním krokem bylo ve sledovaném roce sloučení domu kultury s objektem hradu a vznik
Kulturního a konferenčního centra (KKC). Prostory KKC sloužily i nadále k pořádání akcí
nejrůznějšího charakteru, jako jsou plesy, koncerty a zábavné pořady, taneční kurzy pro
mládež, akce pro děti i seniory, soutěže (Little star), výstavy, přehlídky (ŠKOLA 2017), diskusní
fóra, degustace, semináře, workshopy a konference.
Nedílnou součástí nabídky společenského vyžití pořádaného MKZ byly exteriérové akce, které
navštívilo asi 37 000 návštěvníků. Patřilo mezi ně především oblíbené Vinobraní, v létě Pivní
slavnosti. Dalšími akcemi byly tematické akce jako Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční či
Velikonoční jarmark, Masopust, nebo velký letní OpenAir koncert. Z běžné produkce se
vymykal, stejně jako v minulých letech, mezinárodní hudební festival Litoměřické varhanní
léto. Čtyři koncerty 27. ročníku navštívilo 470 posluchačů. MKZ jsou spolupořadateli festivalu
Alchymistické Litoměřice, který je zaměřením a obsahem zcela výjimečný a svým významem
daleko přesahuje hranice ČR.

Městská nemocnice
Litoměřická nemocnice v roce 2017 prošla zásadní administrativní změnou, kdy k datu
1. 10. 2017 změnila formou koupě obchodního závodu svůj právní statut z příspěvkové
organizace (Městská nemocnice v Litoměřicích, p.o.) na akciovou společnost
(Nemocnice Litoměřice, a.s.). Nemocnice Litoměřice, a.s. převzala veškerou činnost
v oblasti poskytování zdravotních služeb, které poskytovala příspěvková organizace,
a to společně se všemi pracovníky nemocnice a přístrojovým vybavením. Smluvně
přistoupila ke všem závazkům a pohledávkám nemocnice tak, aby byla zachována
úplná kontinuita všech poskytovaných služeb. Nemocnice Litoměřice, a.s. poskytuje
zdravotní služby v ambulantní i lůžkové části. Disponuje 560 lůžky, na kterých bylo
v roce 2017 hospitalizováno celkem 20 627 pacientů s průměrnou dobou 6,02
ošetřovacího dne. V ambulancích Nemocnice Litoměřice, a.s. bylo v roce 2017
ošetřeno 257 997 pacientů.
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V městské nemocnici pracovalo 932 zaměstnanců. Největší podíl, a to 40 %, tvořily
všeobecné sestry a porodní asistentky, 19 % zdravotničtí pracovníci pracující pod
odborným dohledem, 14 % ze zaměstnanců byly dělníci a 12 % lékaři. Zbylými
kategoriemi pracovníků byly zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu
(8 %), technicko-hospodářští pracovníci (6 %) a jiní odborní pracovníci (1 %). V roce
2017 nemocnice pokračovala ve zvyšování rozsahu poskytovaných zdravotních
služeb nasmlouváním nových zdravotních výkonů. Potvrdila statuty pracovišť
akreditovaných pro specializační vzdělávání a akreditace ČIA pro laboratoře.
Nemocnice rovněž úspěšně absolvovala audit DNV GL dle ISO 9001. V červnu byla
přímo v hale nemocnice zprovozněna elektronická úřední tabule. Nemocnice
hospodařila v roce 2017 s finančními prostředky v objemu 195,9 mil. Kč (údaje za rok
2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., která zahájila svoji
vlastní činnost od data koupě obchodního závodu 1. 10. 2017) a konečný výsledek
hospodaření byl + 4,465 mil. Kč. Ke svému zejména investičnímu rozvoji v roce 2017
nemocnice využívala, jak vlastní, tak i dotační finanční prostředky. Mezi největší
investice roku 2017 z vlastních prostředků patřilo vybudování pracoviště magnetické
rezonance v celkovém objemu 31,5 miliónů korun. Na tuto významnou investiční akci,
která kromě nákupu nového přístroje zahrnovala i stavební úpravy pracoviště, přispělo
částkou 28 miliónů město Litoměřice. V létě roku 2017 byla dále provedena kompletní
rekonstrukce dětské JIP, chodby stanice kojenců a vybudována kuchyňská linka pro
potřeby doprovodu dětských pacientů, čímž se zvýšil komfort pobytu těchto osob na
oddělení. Na dětském oddělení byly v první polovině roku také vybudovány dva
nadstandardní pokoje pro dítě a jeho doprovod, čímž bylo reagováno na poptávku ze
strany veřejnosti. Během roku 2017 byly pro dopravní zdravotní službu nemocnice
zakoupeny, rovněž s přispěním Města Litoměřice, dva nové sanitní vozy. V měsíci
listopadu proběhla rekonstrukce výtahů v pavilonu F (interní). Z významných
dotačních titulů, které nemocnice v roce 2017 čerpala, byly dotace Krajského úřadu
Ústeckého kraje na podporu komfortu pacientů při poskytování akutní a dlouhodobé a
následné lůžkové péče. Díky těmto dotacím byla pořízena moderní elektricky
polohovatelná lůžka na chirurgické oddělení, nové Holtery, ultrazvuky a motodlahy.
Pro oddělení lůžek dlouhodobě nemocných to byla bariatrická lůžka, převozová křesla,
sprchovací lůžka a mycí boxy. Celkově nemocnice získala díky těmto dotacím přes
sedm miliónů korun. Z úspěchů roku 2017 je nutno též zmínit výborné umístění
nemocnice v celostátním srovnávacím šetření realizovaném neziskovou organizací
HealthCare Institute, kde ve finančním zdraví byla na třetí pozici v ČR mezi
nemocnicemi zřízenými městy a obcemi.
Městská sportovní zařízení
MSZ spravovali v roce 2017 pět samostatných sportovních areálů, a to multifunkční
halu, krytý plavecký bazén, fotbalový stadion, letní koupaliště a nově tělocvičnu
Radobýl. Provoz multifunkční haly trval celý kalendářní rok. Ledovou plochu, s
výjimkou odstávky od poloviny dubna do července, využívali hokejisté HC Stadion
Litoměřice, jednalo se o mužstva žáků od 2. třídy po družstvo juniorů, tedy celkem 9
žákovských družstev a 1 družstvo dospělých. V období duben–červenec byla
prováděna oprava osvětlení nad ledovou plochou a nebyla proto, tak jako v jiných
letech položena plocha pro in-line hokej. V červenci a srpnu probíhala sportovní
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soustředění, při kterých byla využita také kapacita ubytovny. Ta byla naplněna také v
jiných měsících, kdy se konala soustředění např. reprezentačního juniorského týmu
Austrálie. V průběhu roku byla ledová plocha využita také týmy z řad veřejnosti pro
rekreační sport nebo oddílem krasobruslení ASK Lovosice. Pořádány byly také
sportovní turnaje mládeže. V dopoledních hodinách pracovních dní probíhalo bruslení
žáků mateřských a základních škol. Třikrát týdně bylo pořádáno bruslení pro veřejnost
a každou sobotu a neděli kurz bruslení pro malé děti, během školních prázdnin a
státních svátků se počet bruslení pro veřejnost zvyšoval. Velkou tělocvičnu využívaly
košíkářky TJ Slovanu Litoměřice, žáci a žákyně tenisového oddílu Slavoje Litoměřice
nebo fotbalisté FK Litoměřicko. Zbytek hodin využila veřejnost. Tělocvičnu juda
využíval judistický oddíl Sport Judo Litoměřice. V průběhu roku byly pořádány ve
spolupráci se ZŠ Linqua Universal a AŠSK florbalové turnaje žáků základních škol.
Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Litoměřice, p. o. – saunování dětí
navštěvujících mateřské školy v Litoměřicích. Mateřská škola také využívala
pravidelně velkou tělocvičnu pro cvičení dětí.
Provoz krytého plaveckého bazénu trval po celý rok, mimo odstávky v měsíci červenci.
Denní provozní doba začínala ve všední dny v 6.30 tréninkem plaveckého klubu
Litoměřice, který trval do 8.00 hod. V dopoledních hodinách ve dnech pondělí, úterý a
středa ve velkém bazénu probíhal plavecký výcvik žáků základních škol. Čtvrteční a
páteční dopolední hodiny byly vyhrazeny pro veřejnost, popřípadě krátkodobějšímu
plavání středních škol. V pondělí a úterý v dopoledních hodinách probíhalo
v prostorách malého bazénu plavání mateřských škol, ve středu, čtvrtek a pátek
plavání kojenců a rodičů s dětmi. Každé úterý též probíhal předplavecký výcvik
speciálně určený pro handicapované děti, nově od září přibyl v pondělí odpoledne
plavecký výcvik pro předškolní děti a speciální aquaerobik pro seniory. O odpolední a
večerní hodiny se dělili sportovci (Plavecký klub Litoměřice, 1.TPŠ a Klub potápěčů
Kraken), organizace (vojsko, Městská nemocnice a Svaz postižených civilizačními
chorobami) a veřejnost. Dále byl v bazénu vyhrazen čas pro plavání budoucích
maminek pod odborným dozorem a jedna hodina týdně na cvičení aquaerobiku. Mimo
toto pravidelné využití bazénu se konaly závody plaveckého oddílu, závody
organizované Svazem postižených dětí, závody speciálních škol, závody 1. TPŠ a
potápěči. Ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK) proběhlo školení první
pomoci při záchraně tonoucího pro dobrovolníky ČČK. V únoru proběhl 2. ročník akce
Přeplav svůj La Manche, pořádaný ve spolupráci klubu LiPen, Zdravého města
Litoměřice, SPCCh Litoměřice a MSZ Litoměřice, zaměřený na pohybovou aktivitu
seniorů. Součástí provozu v krytém plaveckém bazénu byla jako obvykle i sauna,
vířivá vana a posilovna, dále také vířivá vana a posilovna. Během červencové
odstávky došlo mimo jiné k výměně rozvodů vody do sprch velkých šaten a sauny,
včetně nových sprch a podhledu v sauně. Dále byla provedena kompletní oprava
prostoru sprch dětských šaten a oprava zateplení stropu stanoviště plavčíků.
Návštěvnost letního koupaliště v roce 2017 byla 34.000. Maximální denní návštěva
letního koupaliště v tomto roce byla 2.700 návštěvníků. Letní koupaliště bylo v provozu
od 8. května do 15. září, prodloužení o květen a září umožnila úpravna pro brouzdaliště
a dětský bazén, která poskytla možnost přihřívat vodu těchto bazénů a provozovat je i
v období, kdy by jinak voda měla maximálně 18 °C. Provozní doba se přizpůsobovala
počasí, otevřeno v hlavní sezoně bylo od 10.00 – 20.00 hod.
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Provoz fotbalového stadionu probíhal ve všedních dnech v odpoledních hodinách, kdy
zde trénovali fotbalisté FK Litoměřice. O víkendech se hrála fotbalová utkání.
Po celou sezonu byla v rámci areálu koupaliště využívána zdejší sportoviště - hřiště
na tenis, plážový volejbal a fotbal, šestkový volejbal, košíkovou, miniaturgolf, petanque
a stolní tenis a v neposlední řadě trampolíny. V rámci spolupráce se sportovci se
v areálu koupaliště uskutečnila část letní přípravy mladých hokejistů, košíkářů,
potápěčů atd. 3. 6. proběhl na koupališti tradiční Dětský den, organizovaný ve
spolupráci se sportovními oddíly a dalšími organizacemi (Hasiči Terezín, Feld artilerie
corps Terezín, Zdravé město Litoměřice, VZP Litoměřice). Akci přálo počasí a
navštívilo ji přes 2 200 občanů města a okolí. Další akcí byl nultý ročník Dne seniorů,
poslední prázdninový pátek. I přes nepřízeň počasí se ho zúčastnilo 150 seniorů a
akce prokázala životaschopnost. Sauna na koupališti byla v provozu od ledna do
dubna a od října do prosince, sedm dnů v týdnu, převážně v odpoledních hodinách.
Od května do září v prostorách sauny fungovala ubytovna.
Tělocvičnu Radobýl začaly Městská sportovní zařízení provozovat ve druhém pololetí
2017. Tělocvičnu využívá oddíl košíkové Slovanu Litoměřice a oddíl šermu Slavoje
Litoměřice.
Technické služby města
Technické služby města Litoměřice jakožto příspěvková organizace města, jejíž
hlavním úkolem je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v zájmu jejich občanů v oblasti komunálních služeb, zabezpečují čistotu
města, správu a údržbu města, údržbu majetku a veškerou další činnost pro
zřizovatele – město. Zřizovací listina umožňuje Technickým službám města Litoměřice
doplňkovou činnost. Vedle těchto dvou činností zajišťovaly Technické služby města
Litoměřice pro město Litoměřice na tzv. Mandátní smlouvu následující činnosti:
parkování, provozování veřejného WC, správu městského hřbitova, správu
autobusového nádraží a nucených odtahů silničních vozidel, vraků a opuštěných
vozidel. Rok 2017 byl z hlediska financování poměrně náročný, ale byl ovlivňován
ustupující recesí. Největším problémem byl nedostatek lidských zdrojů v dělnických
profesích. Celoročně v kmenovém stavu chybělo 8-10 pracovníků. Zřizovatel poskytl
Technickým službám města Litoměřice v roce 2017 dostatečně vysoký neinvestiční
příspěvek na provoz tak, aby TSM mohly splnit všechny úkoly. Standardní pracovní
úkoly byly plněny v souladu s požadavky zřizovatele. Jako velmi pozitivní se ukázalo
posunutí začátku údržby zeleně do první dekády měsíce dubna. Významnou změnou
proti předcházejícím rokům byla změna v systému oprav komunikací. Po dohodě se
zřizovatelem TSM zajišťují při celkových opravách celých ulic frézování stávajících
povrchů, odvoz a uskladnění vzniklého obrusu, provádí přípravné a úklidové práce.
Položení finálního povrchu provádí firma specializovaná na tyto práce. V roce 2017
byly tímto způsobem opraveny následující ulice: Horova, Halasova, Zelenkova, Krátká,
Jungmannova, Vrchlického, Hrubínova a část ulice Elišky Krásnohorské. Stav místních
komunikací není dobrý a bude zapotřebí delšího časového úseku k jeho zlepšení.
V neposlední řadě došlo nasazením nového recyklátoru k lepšímu využití jinak těžko
použitelného materiálu, kterým je ABJ směs na opravu lokálních výtluků, a tím
i k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Technické služby města Litoměřice za
rok 2017 dosáhly kladného hospodářského výsledku, a to ve výši + 849 tis. Kč. Stejně
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tak jako v několika předcházejících letech i v roce 2017 Technické služby města
Litoměřice investovaly do pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Celkové
investice činily 5.546.115,30 Kč. Nejvýznamnější investicí bylo pořízení kolového
nakladače, podvozek Iveco s hákovým nosičem a nákladní automobil s hydraulickou
rukou.
Základní školy
Mezi významné příspěvkové organizace města patřily také zdejší základní školy –
základní školy Masarykova, Havlíčkova, Ladova, Boženy Němcové, U Stadionu a Na
Valech.
Masarykova základní škola je základní školou bez specializace s výukou některých
předmětů v anglickém jazyce již od první třídy. Anglický program za podpory spolku
Easy Englisch z. s. běžel v roce 2017 již 14. rokem. Od září 2016 byla škola naplněna
takřka na svou maximální kapacitu. Stěžejní událostí roku byla návštěva ministra
školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., a to v listopadu
2017. Byl to již druhý ministr během dvou let, který školu navštívil. Jeho předchůdkyně,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., si školu
prohlédla v březnu 2016. Hlavním investičním záměrem roku 2017 byla plánovaná
oprava běžecké dráhy na školním hřišti a vybudování beachvolejbalového hřiště
v prostoru nevyužívaného sektoru pro skok vysoký. Po výměně oken zrealizované na
konci školního roku 2015/2016 pokračovaly v roce 2017 práce spojené s projektem
EPC na úsporu energií v obou budovách školy. Krom běžných údržbových prací
v prostorách školy byla provedena 2. etapa modernizace školní PC sítě. Na počátku
roku 2017 pak byl přihlášen projekt na výstavbu jazykových a technických odborných
učeben v podkroví školy do IROP Severozápad. V souvislosti s anglickým programem
výuky ve škole skládali žáci 9. ročníků již po několikáté mezinárodní certifikát pořádaný
British Council v Praze na KET (úroveň A2 podle SERR – Společný evropský
referenční rámec) a PET (vyšší úroveň B1 podle SERR).
Základní škola Havlíčkova se profiluje jako technicko – sportovní škola. V současné
době je zároveň fakultní školou UJEP. V rámci výuky se v průběhu školního roku
2016/2017 uskutečnila řada projektových dní. Uskutečnily se tyto projektové dny:
„Volby – školní parlament“, „Atletika pro nejmenší“ „Zahradní slavnost“, „Poznáváme
Fairtrade“. Škola dále organizovala menší projekty, jako např.: Sportovní olympiáda,
atletika a gymnastika, minikopaná, florbal. Škola také pořádala širokou škálu
pravidelných mimoškolních aktivit v rámci školního klubu a školní družiny. Škola je
zapojena do projektu ČAS a Atletika pro děti. Škola také úzce spolupracovala s DDM
Rozmarýn, projekt „Obědy pro děti“. Dále do projektů Přírodovědné a technické
vzdělávání Ústeckého kraje“ – kde spolupracuje se střední školou Resslova v Ústí nad
Labem, dále spolupracuje se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, CHKO ČS, AŠSK,
NIDV, projekty EU VVV a projektů vypsaných společností MONDI. Škola v rámci
EVVO třídila odpad, organizovala sběr papíru a elektrobaterií. Aktivně se zapojilae do
akcí pořádaných městem Litoměřice, jako například Dny zdraví, Cyklohappening,
Sportovní jarmark, Technické a letní hry a další. Zároveň také spolupracuje s řadou
sportovních oddílů, např. Slavoj Litoměřice, Slovan Litoměřice. Škola provozuje
městské sportoviště v areálu školy, které je určeno žákům i široké veřejnosti. Ve
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školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 311 žáků základní školy a 14 žáků
přípravné třídy. V uplynulém období se naše organizace aktivně podílela na různých
soutěžích, kterých se žáci s výbornými výsledky zúčastnili.
Základní školy Ladova, nacházející se na samém okraji města na sídlišti Pokratice,
je úplnou základní školou. V roce 2017 ji ve 24 třídách navštěvovalo 560 dětí, což je
kapacita školy. Vzdělávací program nese jméno – Učíme se, tvoříme a sportujeme pro
život. Protože je ZŠ Ladova školou sportovní, disponuje dvěma tělocvičnami. Děti
pravidelně vyjíždějí na lyžařské výcviky, cyklistické a vodácké kurzy a samozřejmě i
na lehce turisticky zaměřené ozdravné pobyty. Velmi kvalitní je zde oddíl juda, který
dosahuje mezinárodních úspěchů. Při škole funguje také atletická přípravka. ZŠ
Ladova nabízela rozšířenou výuku cizích jazyků. Ve škole pracovali dvě kvalifikované
dyslektické poradny právě pro tyto děti, vybavené moderními pomůckami. Pro žáky se
zdravotním postižením je připraven kompletní bezbariérový přístup. V rámci školy totiž
existuje Školní klub. Ten dětem nabízí různé sportovní kroužky, kde se děti učí tenis,
míčové hry, florbal, stolní tenis, lezení na umělé stěně a další. V rámci činnosti školní
družiny mají děti na výběr z mnoha kroužků, např. Flétna, Malý zdravotník, Výtvarný
kroužek, Keramika, Kuchtíci, Divadelní, Grafomotorický atd. Škola se zúčastnila
programů např. Zdravá škola, Ovoce do škol, Zdravá pětka atd.
Základní škola v ul. Boženy Němcové byla ve 2017 úplnou základní školou
umístěnou nedaleko centra města v ulici Boženy Němcové. Již řadu let patří mezi
rodiči k nejžádanějším základním školám ve městě. V roce 2017 ji navštěvovalo 500
žáků v 18 třídách. Vzdělávací program školy se jmenuje Božena – harmonická škola
se zájmem o rozšířené vyučování hudební výchovy a zaměření na estetické předměty
a cizí jazyky. Božena je také místem, kde působí 2 výběrové pěvecké sbory Puellae
cantantes a Páni kluci (a jejich dalších 10 oddělení). V roce 2017 se oba sbory začaly
intenzivně připravovat na X. Světovou sborovou olympiádu, která se uskuteční
v Jihoafrické republice v červenci 2018. Škola čerpá dotaci z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou mj. zajišťuje tandemovou výuku matematiky
(v pátém až osmém ročníku vyučují jednu hodinu matematiky v týdnu dva aprobovaní
učitelé společně). Rovněž výhodně využívá i dalších projektů EU. Při výuce byly
využívány moderní cloudové aplikace G Suite for education. Od září 2017 používá
moderní školní systém Edupage pro komunikaci mezi učiteli a rodiči, učiteli a žáky.
V roce 2017 Základní škola v ulici B. Němcové pořádala již 21. ročník svého sborového
festivalu Litoměřická notička. Na škole působil školní orchestr, žáci měli možnost
navštěvovat i další volitelné předměty - výtvarné techniky a sportovní hry. Aktivní byl
rovněž mediální kroužek, který vydával školní časopis a provozoval i dětskou školní
televizi TV Božka. V září 2017 byla otevřena nová „čítárna“ s knihami, novými
chromebooky a čtečkami knih. K dispozici přibyla další počítačová učebna, dvě učebny
jazyků, odborná pracovna pro výuku výtvarné výchovy, hudebna a školní kuchyňka.
Pro sportovní vyžití žáků je k dispozici tělocvična a venkovní sportoviště s umělou
trávou. K výuce je využíván i areál školy, kde jsou kromě dvou venkovních učeben
k dispozici školní pozemky i jezírko s rybami. Na škole působí aktivní spolek rodičů,
který se školou úzce spolupracuje. „Božena“ je pedagogickou institucí s certifikátem
Rodiče vítáni.
Základní školu U Stadionu s dlouhodobým zaměřením na rozšířenou výuku cizích
jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů navštěvovalo v roce 2017 celkem 522
žáků ve 20 třídách. Nejvýznamnější aktivitou školy byl Den duševní, kdy byli žáci
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předem rozděleni do celkem třinácti rukodělných dílen a několika dalších stanovišť
s hudebními či pohybovými aktivitami. V rámci rukodělných dílen si mohli vyzkoušet
například práci s keramikou, malbu na sklo, aranžování, výrobu vánočních přání,
svíček či dárkových tašek. Mezi pohybové aktivity byly zařazeny společenské, moderní
a country tance a nechyběla ani jóga. V rámci tzv. participativního rozpočtování byla
na školním hřišti vybudována stezka „Bosou nohou“. Tato stezka o délce 40 m byla
vybudována z převážně přírodních materiálů, určena byla pro chůzi bosou nohou,
která je velmi prospěšná pro děti s plochou nohou. Chůze v písku je příjemná, oblázky
lechtají, ale takové smrkové šišky už chodidlo skutečně potrápí. Vyzkoušet sedmnáct
různých povrchů si mohly děti i dospělí nejen ze školy.
Základní školu Na Valech 53 navštěvuje 375 žáků. V ulici Na Valech bylo umístěno
16 tříd a přípravná třída, a v Masarykově ulici 2 třídy (1.A a 2.A). Školní družina se dělí
na 4 oddělení, ve kterých bylo vedeno 126 dětí. ZŠ Na Valech obdržela čestný titul
„EKOŠKOLA“. Škola spolupracovala s technickým klubem, podporovala informační
technologie, technické vzdělávání, jazykovou výuku, osobnostní a sociální výchovu,
vztah k přírodě, aktivity mimo vyučování, spolupráci s rodiči. Škola pořádala nebo
spoluorganizovala Lesní stezku, Hodiny moderní chemie, Den zvířat, Den zdravé
výživy, Odpoledne s fairtradem, Den prevence, Týden pomoci, Strašidelná diskotéka,
Strašidelný den, Valíkova výprava, Světový den Ekoškol, Tvořivé sobotní dopoledne,
Projektový den 1.A, Čertovská diskotéka, Mikuláš, Vodní hry, Bruslení, Čertovské
učení, Kouzlo vánoc, Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Karneval, Sportovní den
v bazénu, Fórum mladých, Vítání jara, Lední hry, Den Země, Noc s Andersenem,
Čarodějnický rej, Ples SRPDŠ Koliba, Ukliďme město, Procházka po Zemi, Den bez
úrazu, Den dětí, Valíkova neděle, Finanční gramotnost - akce ve spolupráci s Českou
spořitelnou, Vysvědčení pro 9. ročník.
Základní umělecká škola
Ve školním roce 2016-2017 studovalo v ZUŠ 986 žáků, od 1. září 2017 se zvýšil počet
žáků na 991. Škola poskytovala umělecké vzdělávání ve všech uměleckých oborech
– hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním. Pro zpřístupnění
základního uměleckého vzdělávání žákům z přilehlých obcí Litoměřic probíhá výuka
hudebního oboru také na pobočkách školy v Úštěku, Bohušovicích nad Ohří, Terezíně,
Liběšicích a Žalhosticích. Činnost školy zajišťovalo ve sledovaném roce celkem 47
pracovníků, 42 pedagogů a 5 nepedagogických pracovníků. V krajských kolech
soutěží vyhlášených MŠMT v roce 2017 získalo 13 žáků ZUŠ Litoměřice přední místa.
Do nejvyššího kola postoupila violoncellistka Ludmila Landová, která získala 2. místo.
V ústředním kole uspěla také Magdaléna Pallasová (3. místo) a Tereza Neužilová
(čestné uznání). Výjimečné výkony podaly tyto klavíristky i na mezinárodní klavírní
soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem. Mimořádného úspěchu
dosáhl orchestr Schizzo Band, který v ústředním kole získal zlaté pásmo. Úspěšní byli
žáci Základní umělecké školy i v dalších soutěžích – Beethovenovy Teplice, Soutěž
Bohuslava Martinů, Mládí a Bohuslav Martinů, Hradecké guitarreando, Přehlídka
Talentů Teplice. Během roku 2017 uspořádal hudební obor mnoho vlastních akcí –
veřejné koncerty v Divadle K. H. Máchy, koncerty orchestrů v konferenčním sále Hradu
Litoměřice, varhanní koncerty v kostele Všech svatých v Litoměřicích, řadu
výchovných koncertů žáků ZUŠ Litoměřice pro jiné školy, koncerty pro seniory. Žáci
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hudebního oboru vystoupili na mnoha akcích pořádaných jinými organizacemi. Pro
stálé zvyšování kvality byla významná spolupráce s konzervatořemi – Konzervatoří
Teplice, Konzervatoří J. Ježka a Taneční konzervatoří Praha. V rámci ZUŠ OPEN se
vybraní žáci zúčastnili projektu „Mládí s filharmoniky“, který vznikl ve spolupráci s
Hudebním festivalem L. van Beethovena, Konzervatoří Teplice a ZUŠ Ústeckého
kraje. Škola se v roce 2017 zapojila do prvního ročníku ZUŠ OPEN také vlastní akcí
pro veřejnost s podtitulem „Brána umění otevřená“. Mezi mimořádné projekty
hudebního oboru ZUŠ Litoměřice patřila v roce 2017 Litoměřická letní filharmonie
Celkem se koncertu zúčastnilo 127 hudebníků z ČR i zahraničí. Vyústěním projektu
byl koncert v letním kině, který navštívilo cca 500 posluchačů. V rámci Litoměřického
kulturního léta 2017 se v červnu 2017 uskutečnil ještě v prostorách školní zahrady třetí
ročník „Zahrady orchestrů“, přehlídky orchestrů, souborů i sólistů hudebního oboru. Ve
dnech 29. 6. – 4. 7. 2017 se konal koncertní zájezd žáků a pedagogů do francouzského
Montpellier. Hostitelskou školou byla partnerská klavírní škola Ecole Rouvarel, se
kterou ZUŠ Litoměřice mnoho let pravidelně spolupracuje. Další ze zajímavých počinů
hudebního oboru byl Koncert učitelů v Divadle K. H. Máchy 15. 11. 2017 a Symfonický
vánoční koncert v Domě kultury Litoměřice 12. 12. 2017. Velmi bohatá je činnost
literárně dramatického oboru, jehož žáci se úspěšně účastnili soutěží a divadelních
přehlídek. Například inscenace „Jak daleko je daleko“, která byla reprízována více než
desetkrát, si získala své nadšené diváky i v rámci programu celostátní mezidruhové
divadelní přehlídky Jiráskův Hronov. Mezi jednotlivci v přednesu uspěli Denisa
Středová a Adam Krejčí, kteří postoupili na celostátní přehlídce Dětská scéna.
Výtvarný obor připravil během roku 2 výstavy v kině Máj v Litoměřicích a velkou
souhrnnou výstavu v prostorách Hradu Litoměřice. Úspěšně vystavoval na krajské
přehlídce výtvarných oborů ZUŠ Ústeckého kraje. Průběžně během školního roku jsou
výtvarné práce žáků vystavovány a obměňovány v Městské nemocnici Litoměřice a
v čekárnách lékařských ordinací. Pro své žáky pořádají učitelé výtvarného oboru
zajímavé výtvarné exkurze. Žáci z obou ateliérů úspěšně vystavovali své práce na
krajské soutěžní přehlídce ZUŠ. Taneční obor v roce 2017 působil třetím rokem.
Připravil velmi zajímavá vystoupení spolu s žáky literárně dramatického oboru v
Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích a zapojil své mladé tanečníky do projektu
Mezinárodní den tance.
Městská policie
Obecní policie jakožto orgán obce, který se řídí zákonem č. 553/ 1991 Sb. Obecní
policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona zejména, přispíval k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku, dohlížel na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížel na
dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílel se v rozsahu
stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem dohledu na bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, podílel se na dodržování právních předpisů o
ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených
tímto nebo zvláštním zákonem činil opatření k jeho obnovení, podílení se na prevenci
kriminality v obci, prováděl dohled nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích v obci, odhaloval přestupky a jiné správní delikty. Hlavní úkoly činnosti
Městské policie v Litoměřicích v oblasti veřejného pořádku zabezpečování místních
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záležitostí v teritoriu města Litoměřice byla ochrana bezpečnosti osob a majetku,
zabezpečení objektů na pult centralizované ochrany, zákrokové opatření PCO
prevence kriminality, dopravní problematika, získávání poznatků k trestné činnosti,
dohled na dodržování obecně závazných právních předpisů u fyzických a právnických
osob. Městská policie jakožto bezpečnostní orgán města, který dohlíží nejen
nad pořádkem a zákonností v širším měřítku, musela pracovat pro společenský zájem
všech slušných spoluobčanů. Ostatní činnost Městské policie v Litoměřicích v roce
2017 spočívala ve spolupráci městské policie a Policie ČR - Obvodního oddělení
Litoměřic při projednávání stížností, případně předávání informací ke stížnostem
občanů, dopravně-bezpečnostní akce - preventivní činnost, besedy na ZŠ, asistence
při čištění komunikací (odtahy), kontroly BESIPu, kontroly záborů veřejného
prostranství (reklamní „áčka“, kontejnery, stavební materiál), kontroly vyhrazených
parkovišť ( pro invalidy, předplacené karty), kontroly psů (zakázané lokality: Jiráskovy
sady, pískoviště), kontroly placených zón parkování a přechodů pro chodce, kódování
objektů MÚ, prověřování (telefonických) oznámení občanů, kontroly veřejného
pořádku (černé skládky, pálení odpadů, hluk), konání nápravy komunikačních závad
(poškozené dopravní značení, propadlé vozovky a chodníky, v zimním období závady
ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek a chodníků), odchyt toulavých zvířat Kamerový
systém ve městě a vytvoření preventivního bezpečnostního prvku. „Senior v tísni“.
Městská policie se podílela v roce 2017 na zabezpečení průběhu akcí konaných
v teritoriu města (Záchranářské zabezpečení na Labi dětského závodu „Litoměřický
Tomík“, dopravní zabezpečení akce „Hasičské slavnosti“, Dopravní a bezpečnostní
zabezpečení „Závodu míru juniorů“). Městská policie dále zajišťovala veřejný pořádek
a dopravní situaci při výstavách pořádaných v areálu Zahrady Čech Dopravněbezpečnostní zabezpečení zajišťovala dále na cyklistickém závodu „Litoměřická
dlažba“. Dopravní zabezpečení prováděla na akcích „Vinařské Litoměřice“ a
záchranářské zabezpečení na Labi pro tzv. „Veslařské regaty“. Dopravní a
bezpečnostní zabezpečení akce „Pivní slavnosti“ taktéž zajišťovala městská policie.
Městská policie se spolupodílela na dopravním a bezpečnostním zabezpečení akce
„Vinobraní“, cyklistického závodu „MTB Tour“ Policie dále zajišťovala preventivně –
bezpečnostně-dopravní akce na dopravním hřišti a ve školách na území města. Policie
se spolupodílela na tzv. „Bezpečná cesta do školy“, „Den IZS“ či „Den policie“ V roce
2017 došlo u městské policie k rozšíření kamerového systému o dvě mobilní kamery,
které jsou instalovány na místech dle potřeby po dohodě s Policií ČR. Dále byl
proveden přechod na nový informační program pro práci městské policie, který
zkvalitnil výstupy činnosti MP.
Počet přestupků projednaných příkazem na místě bylo celkem 2622, počet podezření
ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům byl 317, rozhodnutí o odstranění
vozidla 331 počet použití TPZOV (botičky) 1488 výše pokut uložených v blokovém
řízení byla 861 800 Kč.
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7. Kulturně-vzdělávací organizace a jejich činnost
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Oblastní muzeum v Litoměřicích v roce 2017 navštívilo 7 273 návštěvníků. Ke své
činnosti využívalo v roce 2017 nemovitosti: Depozitární budovu, budovu Expozice na
Mírovém nám., č. p. 171, budovu konzervátorské dílny v ul. Dlouhá č. p. 172 a správní
budovu v ulici Dlouhá č. p. 173. Vzlínání vlhkosti v přízemí depozitární budovy bylo
vyřešeno investiční akcí zřizovatele na odvlhčení základového zdiva. Depozitární
budova byla navíc vybavena výtahem a proběhla výměna nefunkční brány dvora.
Město Litoměřice připravilo ve spolupráci s Oblastním muzeem v Litoměřicích projekt
Revitalizace objektu Staré radnice, č. p. 171 a projekt podalo do 52. výzvy IROP.
Projekt byl kladně hodnocen, ale byl zařazen mezi náhradní projekty z důvodu
nedostatku finančních prostředků ve výzvě.
V roce 2017 se v muzeu konaly následující výstavy:
V termínu 15. 11. 2016 až 15. 1. 2017 se jednalo o výstavu s názvem Doba dřevěná,
doba minulá. Výstava byla poctou dřevu, které člověka provází od nepaměti.
Představila předměty ze sbírky pana Nováka, který předměty ze dřeva a nástroje na
jejich opracování sbírá celý život. Dřevěné předměty a nástroje byly doplněny
fotografiemi z Litoměřicka z fotoarchivu Oblastního muzea v Litoměřicích.
Od 26. 1. 2017 do 26. 3. 2017 probíhala výstava Příroda českého středohoří –
kresby Petra Nesvadby. Výstava představila význačné rostliny a živočichy Českého
středohoří na půvabných kresbách Petra Nesvadby. Návštěvníci se mohli potěšit
barevnými orchidejemi, vzácnými brouky, motýly a ptáky. Výstava byla pozvánkou k
dalšímu poznávání místních přírodních krás a letním toulkám jedinečnou krajinou
Českého středohoří. Výstava proběhla ve spolupráci se spolkem Stepník, z. s. a
Českým svazem ochránců přírody Děčínsko.
Ve dnech 13. 4. 2017 až 4. 6. 2017 si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu Fenomén
Merkur. Výstava představila část sbírky pana Jiřího Mládka, celosvětově největšího
sběratele stavebnice Merkur, a seznámila návštěvníky s českými výrobci kovových
stavebnic v období po 1. světové válce. Nejvíce pozornosti bylo věnováno stavebnici
Merkur, která měla to štěstí, že přežila neblahá válečná i poválečná léta a stala se
fenoménem. Proslulosti Merkuru možná pomohla souhra okolností, určitě ale jeho
nadčasová koncepce. Spolupořadatelem výstavy byl Technický klub mládeže v
Litoměřicích.
Další výstavou v rámci roku 2017 byla Litoměřická NEJ, pořádaná ve dnech 20. 6. až
29. 10. 2017. Výstava upozornila na některá známá i neznámá „NEJ“ Litoměřic a jejich
okolí. Návštěvníci se dozvěděli, že v Litoměřicích žil nejen nejromantičtější básník
Karel Hynek Mácha, ale i nejpopulárnější padouch Wencel Babinský. Objevili, že se
zde nacházela nejstarší labská plovárna nebo nejstarší písemně doložené české
vinice. Výstava venkovními panely upozorňujícími na některá „NEJ“ pronikla i do
prostoru města. Součástí doprovodného programu byly komentované prohlídky a
tematické exkurze.
Výstava Tajemství barokní knihy ve dnech 9. 11. až 4. 2. 2018 a prodloužená do 2.
4. 2018 zprostředkovala pohled na barokní knihu z několika úhlů pohledu. První část
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se věnovala tisku, resp. litoměřickým knihtiskařům (Ondřej Dušík, 1542; Jan Sixt z
Lerchenfelsu, 1617–1629; Fr. J. J. Škrochovský, 1. pol. 18. st.; rodina Laube, 2. pol.
18. st. – 1815). Druhá část se zaměřila na technologii vzniku knihy, od šití knižního
bloku až po vznik vazby a její výzdobu. Třetí část nabízela bližší prohlídku samotné
barokní vazby (různé druhy pokryvů) a jednotlivých detailů (kování, kapitálek,
ořízky…). Poslední část se zaměřila na restaurování knih v minulosti i dnes. Nechyběl
koutek pro děti se zajímavými aktivitami. Na výstavě se spolupodílel Státní oblastní
archiv v Litoměřicích.
Oblastní muzeum v Litoměřicích pořádalo i řadu doprovodných akcí. Mezi tyto akce
patří zejména komentované prohlídky, přednášky, besedy, workshopy, vycházky
a exkurze pro veřejnost. Přednáška Přírodou Českého středohoří, konaná 16. 2.
2017, byla koncipována jako povídání si s botaniky a zoology o zajímavostech přírody
Českého středohoří. Ornitologická vycházka (25. 2. 2017) s ornitologem Václavem
Beranem zamířila na Střelecký ostrov. Komentovanou prohlídku výstavy Fenomén
Merkur uskutečnil sběratel Jiří Mládek. Při Muzejním dnu 3D technologií (13. 5. a 3. 6.
2017) byly prezentovány možnosti využití 3D laserového skenování a následného
výstupu na 3D tiskárně. Zároveň měli návštěvníci možnost vyrábět letadélka z balzy.
Na těchto programech se spolupodílely Technický klub mládeže v Litoměřicích a
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty UJEP.
Akce proběhla v rámci doprovodného programu k výstavě Fenomén Merkur. Časně
letní exkurze v rámci výstavy Litoměřická NEJ nás nejdříve zavedla na lokalitu
vápnomilné orchideje kruštíku tmavočerveného a na submediteránně laděné skalnaté
svahy Porty Bohemiky a později ještě na klasickou lokalitu endemického jeřábu
českého, či na místa výskytu stínomilných orchidejí kruštíků modrofialových. Exkurze
vedli Karel Nepraš, Ladislava Filipová a Daniela Linková. Podzimní výlet konaný při
příležitosti výstavy Litoměřická NEJ zamířil na stepní stráně Radobýlu a na bílé stráně
u Malíče, kde bylo možné pozorovat některé pozdní druhy těchto botanicky
významných lokalit. Připomenuli jsme si i další NEJ: největší podzemní továrnu v
České republice a nejstarší továrnu na rybí konzervy v českých zemích. Exkurze byla
zakončena v žernosecké vinárně. Ve dnech 26. 9. a 21. 10. 2017 přednášel o
podzemní továrně pan Roman Gazsi. Komentovanou prohlídku v rámci výstavy
Barokní kniha vedly Kristína Sedláčková, Kateřina Balcarová a Pavla Bártová.
Historička K. Sedláčková představila osudy a tvorbu litoměřických knihtiskařů, zatímco
restaurátorky K. Balcarová a P. Bártovou nastínily proces vzniku barokní knihy,
typologii vazby i možnosti jejího restaurování a předvedly jednoduché ukázky (šití
kapitálku, tenčení usně a lepení japanem). 9. 12. 2017 proběhl v Oblastním muzeu
Workshop Ebru, který návštěvníky seznámil s technikou mramorování aneb malbou
na vodní hladině. Lektorka Tess Gemelová účastníky kurzu krátce seznámila s historií
této techniky a následně je učila, jak se vyrábí štěteček z koňských žíní, jak se
připravují barvy, a především jak docílit nejrůznějších výzdobných vzorů a efektů.
Tvořivé dílny pro děti i dospělé byly připraveny k výstavám Vyrobme si knížku I.,
Vyrobme si knížku II. Technická tvořivá dílna – pastičkomobil ve dnech 18. 4. a 23.
5. 2017 proběhla ve spolupráci s Technickým klubem mládeže v Litoměřicích, určena
byla děti ze základních škol. Doprovodný program K čemu jsou nám dobré stromy k
výstavě Doba dřevěná, doba minulá byl určen dětem mateřských škol a 1. třídám ZŠ.
Příběh dřeva jsme začali vyprávět od začátku, tedy od živého stromu. Součástí
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programu byla i drobná tvořivá dílna. Doprovodný program k výstavě Litoměřická NEJ
byl připraven pro několik věkových kategorií. Děti měly možnost se seznámit s
vybranými zajímavostmi města Litoměřice a jeho okolí, kterým patří republikový,
evropský, případně i světový primát. Doprovodný program k výstavě Tajemství
barokní knihy byl určen jak předškolním dětem, tak školákům. Společně jsme prošli
životem knihy od jejího vytisknutí a zejména vázání až po výzdobu, která z knihy
dokázala vytvořit malý skvost. Výklad byl přizpůsoben věku každé cílové skupiny a
doplněn tvořivou aktivitou, při které děti vyráběly drobnou knížku.
Tématem letošní muzejní noci se stalo muzeum samo. Odpovězeno bylo na otázky
Co je to muzeum? Co ukrývá? Co obnáší práce historika, botanika nebo restaurátora?
Muzeum jako místo, které ukrývá cenné sbírky, muzeum jako exponát… Po celý večer
byly připraveny komentované prohlídky, projekce i dílny (nejen) pro děti. Program: „Jak
se dělá herbář?“ – Herbář litoměřického muzea se tvoří již téměř 200 let, jaké
zajímavosti v něm najdeme a čím je jedinečný? Jak vytvořit herbářovou položku? „Jak
rozluštit staré zprávy, co skrývají erby, …“ – historická dílna na téma restaurování
papíru a „Restaurátorská dílna pro veřejnost“ na které se podílely pracovnice Státního
oblastního archivu v Litoměřicích.); „Postav si muzeum, vytvoř si sbírku…“ – tvořivá
dílna pro děti. Každý si své malé muzeum odnesl domů; „Od pravěku k počátkům
města Litoměřice“ – komentovaná prohlídka s archeologem PhDr. O. Kotyzou; „Od
šatlavy na půdu“ – komentovaná prohlídka budovy muzea z hlediska její stavební
historie; vyprávění o historii vinařství na Litoměřicku spojené s ochutnávkou místních
vín a „Velkolepé muzeum“ – projekce filmu.
Dne 9. 9. 2017 se konal Den otevřených památek v rámci Dnů evropského dědictví
a na tuto akci hned 1. 10. navazovala prohlídka budovy muzea nazvaná „Od šatlavy
až po půdu“ v rámci celorepublikového Dne architektury. Návštěvníky provedl J.
Peer, kurátor Oblastního muzea v Litoměřicích.
7.–11. 8. a 21.–25. 8. 2017 se konala letní tvořivá dílna, která se věnovala knihařství.
Děti se seznámily s procesem vzniku knihy od faltování (skládání archů), přes šití
knižního bloku až po vznik vazby. Vyzkoušely si, jak se zdobí papír škrobovou
technikou nebo technikou ebru, která navazuje na původní tzv. tragantovou techniku.
Zjistily, co je to ex libris a vytvořily si vlastní pomocí leptu. Frontispis zastoupily
barevným soutiskem linorytu. Učily se šít kapitálek a luštit chronogram.
V roce 2017 bylo realizováno celkem 42 záchranných archeologických akcí, resp.
archeologických dozorů na stavbách. Zvláště v Litoměřicích proběhlo mnoho
dlouhodobých investičních akcí, spojených s renovacemi ulic, resp. inženýrských sítí
(kanalizace, vodovod, elektřina, chodníky, vozovky) v ulicích Dalimilova, Kozinova,
Rooseveltova, Pražská, Žižkova, Palachova, Komenského, Žernosecká, České
armády, Mrázova, Stránského atd., nemluvě o revitalizaci sídliště v Pokraticích. Z
archeologického hlediska se tu podařilo zachytit několik objektů z novověku
(zahloubené objekty) a v ul. Kozinově a Dalimilově nejen původní komunikaci z tzv.
kočičích hlav, ale zajímavý byl – nejen z archeologického, ale i geologického hlediska
– i odkryv podloží, zčásti tvořený reliktem suťového pole (čedič) a zčásti spraší.
Dohledy na výše uvedených stavbách pokryly téměř většinu roku. Z další rozsáhlé
archeologické akce tu nutno jmenovat skrývku více než 32 ha plochy pole mezi silnicí
u Lovochemie a Lukavcem, a to v předstihu před stavbou velkých skladových objektů.
Podařilo se mj. zachytit původní holocenní koryto říčky Modly a rozsáhlé inundační
území. Toto zjištění odpovídá i nezasídlenému území, tj. které odděluje dvě pravěké
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sídelní komory, a to na místě Lovochemie a v oblasti Lukavce. V roce 2017 se muzeum
věnovalo i tzv. forenzní archeologii, tj. technické součinnosti s Policií ČR při odhalování
násilných trestných činů. 9. května 2017 ohledal archeolog nález části lidského skeletu
ve Štětí, v těsné blízkosti západní stěny kaple Nejsvětější Trojice. Podle ohledání
(stratigrafie) šlo nejspíše o pohřeb zničený stavbou kapličky, tj. je starší než 2. polovina
18. stol. Týž den byl archeolog povolán k dalšímu nálezu, a to lidské stehenní kosti,
která byla objevena dělníky při hloubení přípojky k nově budovanému semaforu v
Litoměřicích v ulici Na Valech. Podle stratigrafie šlo nejspíše o přemístěný relikt z
neznámého místa (asi z místních cihelen) při zasypávání příkopu městského opevnění
v 19. stol. Zatímco v obou uvedených případech se nejednalo o kriminální čin, tak u
odkryvu v litoměřické Liškově ulici z 9. a 29. června 1989 lze o tom uvažovat. Šlo o
nález lidské kostry umístěného pod schody na zahradu ve dvoře obytného domu;
uložení skeletu do země můžeme datovat před rok 1945. O důvodu uložení zemřelého,
resp. jeho smrti lze jen spekulovat (tajný pohřeb, násilný trestný čin atd.); to je však již
na posouzení jiných specialistů. Archeologická sbírka se mj. rozšířila i o kolekci
kovových předmětů, které nalezl pan Vachálek z Litoměřic pomocí detektoru kovů na
jihovýchodním svahu vrchu Plešivec u Kamýku – železný hrot kuše, bronzové nákončí,
tyčinka a tulej. Dále byl očištěn a vyhodnocen nález pana Tachecího z Budyně n. O. z
r. 2010. Šlo tu o početnou kolekci artefaktů, které shora uvedený sesbíral při náhodné
obchůzce z hlíny u výkopu kanalizace k novým rodinným domům na ppč. 497/2 v
Budyni n. O. Kromě 2 fragmentů kamenných sekeromlatů, 1 fragmentu kamenné
bulavy a 2 zvířecích kostí se tu jednalo zvláště o 370 zlomků keramiky. Větší část z
nich šlo datovat do přelomu starší a mladší doby železné, do tzv. halštatskolaténského horizontu, tj. 6.–5. stol. př. n. l., ojedinělé artefakty do neolitu (kultura
lineární keramikou, kultura s vypíchanou keramikou), eneolitu (bez kulturního
zařazení), raného a vrcholného středověku i novověku. Zvláště nálezy z halštatskolaténského horizontu nám vypovídají o narušení nejméně jednoho sídlištního objektu
(kulturní jáma či chata). Bohužel stavebník akci nenahlásil příslušnému
archeologickému pracovišti a zcela zřetelně tu došlo ke zničení nálezové situace.
Kromě Zpráv o archeologických akcích (Hlášení o výzkumu), tj. o výše uvedených
dohledech (celkem 42), byly v roce 2017 zpracovávány ve spolupráci s M. Půlpánem
z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. se sídlem v
Mostě nálezy ze záchranného archeologického výzkumu v Lovosicích ze Siřejovické
ulice z roku 2016. Šlo tu o nález čtyř vzácných kostrových hrobů z doby stěhování
národů, přesněji řečeno z langobardské fáze tohoto úseku (1. polovina 6. stol. n. l.). V
roce 2017 se pracovníci muzea krom dalšího věnovali i ošetření kovových artefaktů
(muzejním konzervátorem J. Doležalem) z výzkumů F. Gabriela na hradě Helfenburk
a A. Rusó na hradě a podhradí Hazmburku a hradu v Budyni n. O. Tato činnost spojená
s ochrannou sbírkového fondu bude pokračovat i v r. 2018. V rámci zpracování
historických zpráv, archeologických výzkumů i nálezů z hradů Kalich a Panna byly
využity i artefakty ze starších výzkumů a sběrů deponované v litoměřickém muzeu,
kromě keramiky i železné předměty jako bočnice udidla, hroty šípů, střel do kuší atp.
Autor této zprávy do monografie Kalich a Panna. Hrady Jana Žižky přispěl kromě
zpracování uvedených artefaktů i dvěma příspěvky o Žižkově obléhání Litoměřic a o
vsi Třebušíně. Další příspěvek autora této zprávy se týkal vcelku málo známého,
vzácného nálezu z doby časně slovanské, tj. hrnce pražského typu, odhaleného
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amatérskými archeology, učitelem G. Justem a středoškolským profesorem O.
Tschakertem na Ústecké (dnes Dlouhé) ulici v Lovosicích.
I v roce 2017 pokračoval historicko-klimatologický výzkum za spolupráce s
Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (prof.
Brázdil, prof. Dobrovolný aj.), s pražským Českým hydrometeorologickým ústavem
(Ing. Elleder) i dalšími evropskými univerzitami (Budapešť – prof. A. Kisz, Vídeň – dr.
M. Bauch; Bern – prof. Ch. Pfister). Vzhledem ke značné vytíženosti archeologickými
záchrannými pracemi mohl být realizován převážně mimo pracovní dobu, tj. po
večerech, svátcích a víkendech. Celkově bylo v r. 2017 publikováno z této oblasti 7
studií, které navazovaly na výzkum z minulých let. Jde tu především o výzkum (i dnes
aktuální) mohutných erupcí sopek Tambora na Jávě roku 1815 a Lakagígar na Islandu
v roce 1783. Druhým okruhem bylo zkoumání extrémních vichrů, které působí i dnes
značné škody na majetcích i ztráty na lidských životech. Pozornost byla zaměřena na
dvě největší vichřice 19. století, které ničivě zasáhly celé české země, a to vichřice 7.
prosince 1868 (International Journal of Climatology) a 26.–27. října 1870 (Theoretical
and Applied Climatology); výsledky byly dány do celkové souvislosti s frekvencí
extrémních vichrů 19. stol. (Theoretical and Applied Climatology). Konečně byla „v
papírové formě“ (předtím jen elektronicky) otištěna studie věnující se Spörovu minimu
sluneční aktivity v letech 1430–1440, projevující se především deteriorací klimatu,
extrémními zimami, suchými jary a léty, střídanými s velmi deštivými obdobími
(Climate of the Past). Na toto téma navazoval speciální článek R. Brázdila, O. Kotyzy
a M. Baucha, sledující otázku hladomorů v českých zemích a jejich okolí před rokem
1500, který byl otištěn pod redakcí D. Collet a M. Schuh ve speciálním sborníku
Famines During the „Little Ice Age“ (1300–1800) renomovaného vídeňského
nakladatelství Springer.
Severočeská galerie výtvarného umění
SGVU v Litoměřicích v roce 2017 uskutečnilo celkem deset výstav. V první řadě je
třeba jmenovat titul Mýtus Ulrich Creutz, která byla pořádána v roce 500letého výročí
smrti Jana Hasištejnského z Lobkowicz, předního diplomata jagellonských Čech, a to
ve spolupráci s Národní galerií v Praze a dalšími významnými regionálními muzei v
severozápadních Čechách a pod záštitou Ministerstva kultury, hejtmana Ústeckého
kraje, biskupa litoměřického a dalších osobností veřejného života. Umění 19. století
bylo zastoupeno na výstavě Z dálky / z blízka. Krajinomalba 19. století. Severní
Čechy, opět ve spolupráci s mnoha dalšími sbírkotvornými institucemi. Galerie, která
jako jediná ve státě má stálou expozici naivního (insitního) umění, a systematicky se
věnuje akviziční činnosti v oblasti naivního umění a l´art brut, pak je snad i dobře, že v
prostorách, kde je stálá sbírka představována, se jednou v roce instaluje monografická
výstava díla jednoho umělce, jakými byli v minulosti například Václav Syrový, Marie
Krůtová, v loňském roce pak Iva Hüttnerová. Umění 20. století bylo ve výstavním
programu roku 2017 zastoupeno hned v jeho počátku pokračováním výstavy Kamila
Lhotáka pod názvem KL 38–65 z roku předešlého, která byla připravena ve
spolupráci s Retrogallery Praha, dál se pokračovalo v cyklu sochaři na parkánu
výstavou Jiřího Korce pod názvem Postavy a ve své podstatě sem částečně zapadaly
i výstavy Petra Menše Napříč časem v hlavní budově a Tomáše Vosolsobě –
Retrospektiva v bývalém jezuitském kostele. Současné umění bylo zastoupené v
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hlavní budově výstavami prací Richarda Konvičky z let 2001 až 2016 pod názvem
Elektrický chodec, Vladimíra Kopeckého – Něco třetího mezi chaosem a řádem,
zatímco v jezuitském kostele prezentoval svoji poslední tvorbu na výstavě k svému
životnímu jubileu s názvem Naděje a jistoty Jiří Kačer a následně se zde svými díly
prezentovali Aleš Krejča a Petr Císařovský na výstavě s příznačným titulem
Každému jeho nebe. Ke každé výstavě byl vydán katalog. Bývalý jezuitský kostel
Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích byl i roce 2017 svojí dramaturgií úzce
provázaný s hlavní výstavní budovou s tím, že se zde prezentovala rozměrnější díla,
pro která nebylo v jiných prostorách dostatek místa. Totéž se týkalo instalací plastik
cyklu Sochaři na parkánu. Kostel byl i ve sledovaném roce zároveň jakýmsi
multikulturním centrem, které s oblibou vyhledávali hudebníci a hudební tělesa, včetně
tradičních nositelů rodinného stříbra Ústeckého kraje – beethovenovského hudebního
festivalu či Letních slavností hudby.
V roce 2017 bylo realizováno 80 vzdělávacích programů pro 1 498 návštěvníků. Ve
sledovaném roce 2017 bylo připraveno 11 programů ke stálé expozici, které jsou
využívány celoročně. Krom toho byly ke každé krátkodobé výstavě probíhající ve
školním roce připraveny zpravidla dva až tři typy těchto programů podle věku
návštěvníků. Zároveň bylo i nadále uplatňováno 11 programů určených tematicky ke
stálé expozici galerie. Vzdělávací programy navštívily děti ze všech 12 mateřských
škol v Litoměřicích, pět mateřských škol přišlo do galerie na vzdělávací programy na
každou výstavu. Programy dále navštívily i dvě přípravné třídy a dále mateřské školy
z blízkého okolí (Sulejovice, Lovosice). Základní školy byly tak jako v minulých letech
největší cílovou skupinou pro vzdělávací programy. Dlouhodobá spolupráce se daří
se Základní školou Boženy Němcové s rozšířenou hudební výchovou v Litoměřicích,
pro kterou každoročně připravujeme i speciální program v rámci projektového
Mediálního dne. Základní školy obecně jednoznačně preferovaly interaktivní programy
před běžnými komentovanými prohlídkami čemuž odpovídali i návštěvnosti ke
krátkodobým výstavám ve srovnání s programy ke stálé expozici. V roce 2017 se
podařilo oslovit s nabídkou programů ke stálé expozici některé střední školy. Pozitivně
byly hodnoceny zejména informace z webových stránek, díky nimž mohly získat školy
informace o jednotlivých programech (Ústí nad Labem, Neratovice, Roudnice nad
Labem, Štětí). Studenti Soukromé Střední odborné školy navštívili převážně
vzdělávací programy ke krátkodobým výstavám. Studenti maturitního ročníku Střední
školy POHODA – obor cestovní ruch – využívali opakovaně programy ke stálé
expozici, které mapují jednotlivé historické slohy. V Litoměřicích nesídlí žádná vysoká
škola, a proto nelze snadno navázat pravidelnou a dlouhodobou spolupráci. Galerie
poskytovala stejně jako v minulých letech možnost možnosti praxe a konzultace k
bakalářským a diplomovým pracím z oboru edukace z různých dalších typů vysokých
škol, které se tomuto oboru věnují. Tradičně byly uskutečněny návštěvy a
komentované prohlídky stálé expozice pro studenty 1. ročníku studia historie
Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V době, kdy
probíhala výstava Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana
Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517) se zvýšil počet skupin studentů vysokých
škol (zejména oboru dějiny umění při FF UK v Praze a kurátorského studia FUD UJEP
v Ústí nad Labem), které navštěvovaly tuto výstavu společně s kurátorkou výstavy a
zároveň přednášející na těchto školách. V roce 2015 byl umožněn vstup zdarma
všem žákům výtvarného oboru Základní umělecké školy v Litoměřicích při skupinových
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návštěvách, a dále pak vstup zdarma pedagogům tohoto oboru i mimo tyto skupinové
návštěvy tak, aby se mohli na návštěvu výstavy s žáky připravit. Jsme rádi, že toho
pedagogové i žáci využívají. Přestože grantový systém, díky kterému byly v minulosti
získány finance na programy pro vybrané skupiny mentálně handicapovaných, skončil,
nadále galerie poskytovala programy pro tyto skupiny zdarma. Dlouhodobá spolupráce
fungovala se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou
školou, Litoměřice. Klienti Centra denních služeb Diakonie ČCE v Litoměřicích
prodávali výrobky své chráněné dílny na výtvarných dílnách Vítání jara a Dne dýní,
kde byl o ně velký zájem. V průběhu roku 2017 jsme opět připravili řadu různých typů
volnočasových i vzdělávacích programů pro veřejnost – přednášky, komentované
prohlídky, zájezdy za uměním, koncerty a další kulturní programy. Pro seniory byly
připraveny komentované prohlídky výstavy Obrazy Kamila Lhotáka. KL 38–65, a dále
pak výstavy Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z
Lobkowicz (1469–1517). Dalšímu rozšíření programů i na výtvarné aktivity pro seniory
brání to, že galerie nedisponuje výtvarným ateliérem s možností sezení tak, aby této
skupině umožňoval využít různé výtvarné aktivity v návaznosti na stávající výstavy. Z
tohoto důvodu byly nabízeny alespoň komentované prohlídky výstav s následnými
dialogy před výtvarnými díly. Kromě výše uvedených vzdělávacích programů byli právě
senioři početnou skupinou i mezi návštěvníky přednášek. V roce 2017 bylo
uskutečněno celkem deset komentovaných prohlídek k výstavám, mezi přednášejícími
byli například PhDr. Lubomír Turčan, Doc.PhDr. Michaela Ottová PhD., anebo i Prof.
PhDr. Jan Royt PhD. Ve sledovaném roce byl pod vedením Mgr. Jakuba Pátka PhD.
uskutečněn zájezd do Pirny. Krom vernisáží k výstavám, derniérám a jiným akcím byla
galerie zapojena i několika celonárodních projektů, konkrétně do Noci literatury,
Muzejní noci, Noci kostelů a Dnů Evropského dědictví. Celková návštěvnost galerie v
roce 2017 byla 15 403 návštěvníků.
Přestože Město Litoměřice není zřizovatelem SGVU v Litoměřicích, spolupráce těchto
subjektů v oblasti kultury velmi dobře funguje již několik let. Činnost galerie v mnoha
ohledech navazuje na strategické dokumenty Města Litoměřice, zejména pak na
Komunitní plán Zdravého města. Celou řadou aktivit plnila galerie jednotlivé úkoly v
různých oblastech jako je sociální oblast, školství, kultura a další. Díky dlouhodobé
spolupráci místních kulturních institucí v rámci Muzejních nocí, kdy Litoměřice byli
tradičně nejmenším zúčastněným místem s nejvíce zapojenými institucemi, byly
Litoměřice v tomto roce určeny na slavnostní zahájení Festivalu Muzejních nocí.
V rámci galerie funguje knihovna SGVU v Litoměřicích jakožto specializovaná odborná
knihovna s fondem zaměřeným na výtvarné umění, historii umění i obecnou historii.
Zvláštní význam má pak literatura s vazbami na region, která je často naprosto
ojedinělá i v rámci České republiky. Významnou součástí je fond katalogů k výstavám,
který obsahuje 9 535 exemplářů a stále se doplňuje. Své služby poskytovala jak
odborným pracovníkům galerie, tak i studentům a zájemcům z odborné i široké
veřejnosti. V knihovně bylo v roce 2017 zaregistrováno 32 čtenářů. Zápůjčky v tomto
roce dosáhly 572 knižních jednotek, vyhledáno bylo 174 dotazů. Fond knihovny dosáhl
k 31. 12. 2017 celkem 19 908 svazků knih, katalogů, časopisů, audiovizuálních
dokumentů a restaurátorských zpráv. Roční přírůstek činil 615 svazků. Podařilo se
získat dotaci ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby
knihoven (VISK 3) a bylo možné uskutečnit plánovaný projekt. Pro knihovnu bylo
v rámci dotace pořízeny nové PC s vyšším operačním systémem, laserová tiskárna a
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zakoupena licence plně webového knihovnického systému Tritius. V prosinci byla
uskutečněna implementace a nastavení systému, stávající fond převeden do Tritia a
došlo i k proškolení knihovnice. Nový systém, dostupný odkudkoliv bez omezení,
nabízí přehledné a rychlé vyhledávání na webovém katalogu s podporou mobilních
zařízení. Knihovník má k dispozici nový modul Služební katalog nabízející pokročilé
vyhledávání a je propojen s Výpůjčním protokolem. Odborná knihovna Severočeské
galerie provozuje celý systém formou hostingu, kde je postaráno o kompletní správu
serveru a bezpečné uložení dat.
SGVU v Litoměřicích v roce 2017 hospodařila se schváleným vyrovnaným rozpočtem
ve výši 16 157 tis. Kč. Tento schválený rozpočet byl kryt příspěvkem od zřizovatele na
běžný provoz ve výši 13 494 tis. Kč, účelovým příspěvkem zřizovatele ve výši 310 tis.
Kč a výnosy z vlastní činnosti ve výši 1264 tis. Kč. SGVU v Litoměřicích získala dotaci
od Ministerstva kultury ČR ve výši 1089 tis. Kč. Hospodaření SGVU v Litoměřicích
skončilo v roce 2017 s nulovým hospodářským výsledkem.
Oblastní archiv v Litoměřicích
Činnost archivu v roce 2017 byla stejně jako v předchozích letech téměř výhradně
věnována kolektivní práci na projektu digitalizace pozemkových knih, soupisů
poddaných a urbářů. Jedná se o katalogizaci, fyzickou přípravu a vlastní snímkování,
které se provádí ve spolupráci se společností FamilySearch. Vlastními silami byly
digitalizovány rozsudky Mimořádného lidového soudu Liberec (2000 snímků) a firemní
rejstříky fondů krajských soudů vzniklé do roku 1949 (17 450 snímků). Archivní odbor
převzal v roce 2017 dodatky ke Sbírce matrik Severočeského kraje, byly zahájeny
přípravy na jejich digitalizaci a následné zveřejnění. Došlo k částečnému archivnímu
zpracování dodatků, postupně byla doplňována databáze Matriky a rozšířen rejstřík o
nové lokality. Nadále se průběžně revidovala stávající databáze matrik a připojovaly
se digitální kopie případných chybějících stran matrik na základě podnětů uživatelů.
Pracovní skupiny SOA pro digitalizaci archiválií a pro implementaci nového softwaru
pro zpracování archiválií pod vedením Mgr. Markéty Vladykové, Ph.D. zahájily přípravy
na implementaci nového softwaru a na novém portálu pro zpřístupňování
digitalizovaných archiválií VadeMeCum.
V těsném kontaktu byl Archiv s univerzitami a středními školami. Na ústecké UJEP v
loňském roce přednášeli (paleografii, pomocné vědy historické, dějiny správy,
historiografii a výběrové předměty) tito zaměstnanci Archivu: Petr Karlíček, Jan Mareš,
Eduard Mikušek, Martin Myšička, Jan Němec, Petr Rak, Václav Zeman a Marcela
Zemanová. Úspěšně pokračuje také spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Za
zmínku stojí spoluvydávání periodika Fontes Nissae Archivem a univerzitou.
Rok 2017 byl obzvlášť bohatý na spolupráci s muzei, knihovnami a galeriemi. Oblastní
muzeum Litoměřice uspořádalo spolu s Archivem výstavu „Tajemství barokní knihy“,
která měla velký ohlas, a její trvání se dvakrát prodloužilo až do dubna 2018. Na tvorbě
katalogu se značnou měrou podílely restaurátorky Kateřina Balcarová a Pavla Bártová,
které také odpřednášely několik komentovaných prohlídek. Na samotné přípravě
výstavy s nimi spolupracovala ještě další restaurátorka Archivu Aleksandra Porada.
Při této příležitosti také zrestaurovaly tisk Altare Aureum Incelsi. Vedle výstavy
připravily restaurátorky spolu s Hanou Legnerovou a Barborou Kopřivovou pro akci
Muzejní noc, která se konala dne 19. 5. edukační program „Aby kniha znovu
promluvila“, v němž seznámily veřejnost s postupy při restaurování papíru, což si
zájemci mohli hned prakticky vyzkoušet v rámci tvořivých dílen. Archiv udržoval
prostřednictvím jednotlivých pracovišť styky s mnoha různými institucemi (např.
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Židovskou obcí, Vlastivědným spolkem Českolipska, Památník Terezín, regionální
muzea apod.). Archiváři SOA také působili v odborných komisích a metodických
skupinách zabývajících se tvorbou metodik pro pořádání jednotlivých druhů archivních
souborů (Petr Kopička, Ilona Kotyzová). Petr Rak byl i nadále členem Vědecké archivní
rady. Marek Poloncarz zase členem platformy MOPED, zabývající se problematikou
elektronických dokumentů a spolu s Tomášem Krýdou navštěvovali také celostátní
porady metodiků pro spisovou službu.
Na základě spolupráce s Vojenským historickým archivem v Praze byla zapůjčena
putovní výstava Transport smrti Litoměřice-Velešín, která byla instalována ve foyer
centrály Archivu v Krajské ulici v Litoměřicích ve dnech 14. 9. – 31. 12. 2017.
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8. Církve a jejich činnost
Sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích
Nejvyšším správním orgánem ČCE je šestičlenná synodní rada složená
z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně.
K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních
sborů, náboženské výchovy a církevního školství se ČCE (nejen) v Litoměřicích a okolí
zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě,
nápravných zařízeních či uprchlických táborech. Např. od litoměřického sboru je
neoddělitelné středisko Diakonie, s nímž sbor žije již 25 let.
Ke 31. 12. 2015 měla Českobratrská církev evangelická 75 318 členů, 254 farních
sborů ve 14 seniorátech a 207 kazatelů (160 mužů a 47 žen).
Diakonie Českobratrské církve evangelické Litoměřice
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 postižením. Jeho cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením nebo
sociálním znevýhodněním pracovní a společenské uplatnění, které posiluje jejich
soběstačnost. Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2017 4x a pracovala ve složení:
předsedkyně Jana Kellnerová a členové Mgr. Zdeněk Bárta, Monika Dufková, Jakub
Klinecký, Jan Neužil, dipl. um., Eva Radimská, za odbornou veřejnost: MUDr. Jana
Fialová, MUDr. Sylvie Kubcová, MUDr. Marie Štětinová a za zaměstnance: Ing. Tomáš
Derfl. V roce 2017 se správní rada sešla ke svým řádným schůzím celkem 7x. Kromě
toho se statutární zástupkyně scházely operativně dle konkrétní potřeby na
mimořádných schůzkách k dílčímu jednáním. Správní rada pracovala ve složení:
předsedkyně Irena Opočenská, Eva Cimburová, Mgr. Vladimíra Tomášová.
Pro lepší názornost náleduje citace slov paní ředitelky Opočenské k vývoji organizace
a její činnosti v roce 2017:
„Jako by se rok 2017 ocitl na dně sinusoidy. Byl to rok hrůzný a přitom exkluzivní. Sáhli
jsme si na dno svých možností, na dně se odrazili a chytli nový dech. Na jeho začátku
jsme začínali se 4,5 mil ztrátou v dotacích a současně vláda vyhlásila radikální
navýšení mezd v sociálních službách. Věděli jsme, že to jsou příliš velké a nesplnitelné
úkoly. Jeden úsek navíc obdržel výpověď z pronájmu a onemocnělo dlouhodobě
několik zaměstnanců, několik jich odešlo na mateřskou dovolenou a jedna kolegyně
dokonce zemřela. To vše v 25. roce existence, kdy jsme chtěli hlavně čtvrtstoletí
rekapitulovat a užít si připravované akce. Když se ale zpětně ohlédneme, vidíme, že
to byl rok, ve kterém jsme osvědčili své schopnosti a dopadli nad očekávání. - Zahájili
jsme spolupráci s novým panem farářem Mgr. Jiřím Šamšulou, který posílil zejména
česko-německé vztahy. Dosavadní farář Mgr. Zdeněk Bárta odešel do důchodu a k
radosti Diakonie, rozvinul pro ni své dobrovolnictví. - 4,5 mil deficit jsme v pěti
odvoláních nakonec zvládli dorovnat a zvládli jsme i finanční dorovnání mezd. Oslavami 25 let střediska jsme se ve městě připomněli nejen výstavou fotografií v
nemocnici, ale i streetartovou akcí. Snažili jsme se odbourat možné předsudky vůči
lidem s mentálním postižením a dát najevo, že součástí společnosti jsou nejen silní,
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výkonní a nadějní jedinci, ale také lidé křehcí, kteří potřebují naši pomoc. Sochy klientů
v životní velikosti byly rozmístěné po městě a svými interakcemi se dostali až do
televize Prima i do tisku. Jarní oslavy jsme završili veselicí v Parku Václava Havla, s
aktivitami pro veřejnost. 25.rok jsme zakončili Rybovou mší při krásném adventním
koncertu Úštěckého pěveckého sboru v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně
Marii. - V listopadu jsme opět zažili občerstvující aukci s Chantal Poullain. Výtěžek byl
určen na nově získaný projekt – objekt na území bývalých kasáren pod Radobýlem.
Tento dům jsme získali od Města do vlastnictví díky iniciativě rodičů klientů Centra
denních služeb a bude určen pro bydlení jejich stárnoucích potomků a pro chráněné
dílny. - V Diakonii v celé ČR se zaváděly hodnoty, na kterých chce Diakonie svoji
službu stavět. SPOLEČENSTVÍ, MILOSRDENSTVÍ, NADĚJE a FORTELNOST jsou
slova, která jsme se učili a stále se učíme osvědčit v praxi.“
2. 5. 2017 si Diakonie ČCE v Litoměřicích připomínala 25. výročí svého založení. Při
příležitosti oslav 25. výročí uspořádala Diakonie ČCE několik zajímavých akcí.
Například výstavu fotografií v sále Okamžik u Čajovny Hóra a ve vestibulu Městské
nemocnice Litoměřice. V květnu a červnu 2017 byly po městě instalovány průhledné
sochy klientů Centra denních služeb (projekt Bc. Heleny Hingarové a klientů).
Vrcholem oslav pak byla Jarní veselice, která se konala 4. května v atriu za Domem
kultury v Litoměřicích. Děkujeme všem dobrovolníkům, klientům i zaměstnancům za
pomoc s uspořádáním jednotlivých akcí a za hojnou návštěvnost
Diakonie pracuje v několika úsecích, lišících se druhem poskytovaných služeb:
Centrum denních služeb
Sociálně-terapeutické dílny Terezín
Sociální rehabilitace
Chráněné bydlení Terezín
Podpora samostatného bydlení Terezín
Domov pro matky s dětmi
Chráněné dílny
Restaurace Klobouk Terezín
Čajovna Hóra a sál OKA-mžik
Díky novému objektu v Kamýcké ulici bude mít v příštím roce litoměřická Diakonie plno
práce. Bude třeba hodně sil ke stěhování. K 1. 7. 2018 plánuje přestěhovat chráněné
dílny do části získaného domu a k tomu bude třeba několik oprav. Diakonie plánuje
zahájit administrativní kroky ke vzniku nového projektu bydlení pro osoby s postižením,
tuto činnost zahájí činnost na stavební projektové dokumentaci a následně žádat o
stavební povolení. Bude zpracovávat žádost do evropských fondů. Správa litoměřické
Diakonie /administrativa/ bude přestěhována z adresy Rooseveltova č. 9 do
staronového sídla Rooseveltova č. 7. V roce 2017 skončilo funkční období Dozorčí
rady a byla zvolena rada nová, jejími členy se staly Mgr. Zdeněk Bárta, Ing. Tomáš
Derfl, Monika Dufková, Jaromír Křivohlavý, MUDr. Sylvie Kubcová, Dana Opočenská,
Eva Radimská, MUDr. Marie Štětinová a předsedkyně Jana Kellnerová – náhradníky:
Mgr. et Bc. Iveta Šamšulová, Jan Neužil, dipl. um, Jakub Klinecký. Byla zahájena
činnost vedoucí k sestavení nového strategického plánu střediska, nový plán bude mít
časové ohraničení obdobím let 2019–2021. Rok 2018 byl v Diakonii v ČR vyhlášen
rokem Milosrdenství.
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V roce 2017 byly projekty podpořeny ze zdrojů: Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji – velká dotace na sociální služby + 5. dotační titul pro Centrum denních služeb,
Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitaci, Chráněné bydlení, Podporu
samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi. Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji – malá dotace na sociální služby pro Centrum denních služeb, Sociálně
terapeutické dílny, Sociální rehabilitaci, Chráněné bydlení, Podporu samostatného
bydlení, Domov pro matky s dětmi. Dotace na sociální služby od města Litoměřice pro
Centrum denních služeb, Sociální rehabilitaci, podporu samostatného bydlení a
Domov pro matky s dětmi. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro
občany Litoměřic pro Klienty Diakonie, kteří pořádají workshopy pro veřejnost a na
zajištění služeb psychoterapeuta pro osoby se zdravotním postižením a osoby v
přechodné krizi. Úřad práce v Litoměřicích – chráněná pracovní místa ve Středisku
Diakonie ČCE, Potravinová banka Ústeckého kraje a Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu
potravinové a materiální pomoci a z prostředků na potravinovou a materiální pomoc
nejchudším osobám II., Nadace Život umělce – na vystoupení Chantal Poullain na 23.
Společenském večeru Diakonie ČCE v Litoměřicích, Koncert k 25. výročí Diakonie
ČCE v Litoměřicích. Asosiace poskytovatelů sociálních služeb v ČR na náklady na
organizaci 23. Společenského večera Diakonie ČCE v Litoměřicích IGS Diakonie ČCE,
na nářadí a další potřeby pro rozvoj klientů s mentálním postižením. Otto per Mille na
výměnu oken v chráněném bydlení. Nadace České spořitelny – zaměstnanecký grant
na vybavení chráněného pracoviště restaurace Klobouk. Projekty, na nichž diakonie
ČCE Litoměřice participovala: Fond Hennlich administrovaný Ústeckou komunitní
nadací a Konto Bariéry na Technické zařízení pro imobilní osoby – společný projekt s
Farním sborem ČCE v Litoměřicích.

136

Biskupství litoměřické
Diecézní charita Litoměřice je charitou v litoměřické diecézi, jejímiž územními
složkami je 11 profesionálních a 5 dobrovolných charit.
Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou pořádá Charita ČR. Tříkrálová sbírka
pomáhá lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či
sociální situaci. Každým rokem se výnos sbírky dělí na několik částí. Čtyři pětiny jejího
celkového výtěžku zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány: 65 % výnosu využije
Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí a 15 % výnosu putuje na charitní projekty
na diecézní úrovni. Desetina výnosu pak pomůže v zahraničí. Do koledy v litoměřické
diecézi se v roce 2017 zapojilo celkem 23 charit, farností a děkanství a tři králové tak
díky štědrosti dárců naplnili 914 pokladniček. Na sbírce, jejíž výsledek v roce 2017 byl
rekordních 2 349 405 Kč, se podílelo téměř 3000 dobrovolníků, ať už jako koledníků,
vedoucích skupinek nebo organizátorů sbírky, bez nich by sbírka nikdy nemohla
probíhat v takovém rozsahu. Výtěžek letošní sbírky pomůže například nákupem
kojenecké výživy pro azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou, nákupem kompenzačních
pomůcek pro Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích, nákupem léků nad rámec zdravotního
pojištění pro Hospic sv. Štěpána, úhradou léčebných masáží pro dvou a půl letého
chlapečka z Libochovic, které nehradí pojišťovna, nákupem školních pomůcek pro
znevýhodněné děti a spoustě dalším potřebným. Poděkování tříkrálovým koledníkům
bylo uskutečněno v neděli 22. 1. 2017 na zimním stadionu Kalich v Litoměřicích.
Návštěvníci Litoměřic mohli v létě zavítat do několika kostelů. V turistickém režimu je
jimi provedli školení průvodci – studenti historie z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Okruh zahrnoval šest zastávek: katedrálu sv. Štěpána, děkanský kostel
Všech svatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování Panny Marie a diecézní muzeum,
ale také městskou vyhlídku Kalich na budově radnice, kde v přízemí sídlí infocentrum.
Výše uvedené objekty byly přístupné po zaplacení jednorázového vstupného do
každého objektu v částce 20 Kč nebo po předložení zakoupeného voucheru za 120
Kč, do kterého mají návštěvníci sbírat razítka a po absolvování alespoň poloviny
okruhu pak mohou pokračovat za zaslouženou odměnou do Biskupského pivovaru U
sv. Štěpána v Komenského ulici a jako bonus si zde vychutnat svou třetinku piva nebo
limonády k hlavnímu jídlu. Studenti se na roli průvodců připravovali pod vedením svých
pedagogů Petra Macka a Michaely Ottové. Setkat se s nimi bylo možné od 27. 6. do
17. 9. 2017. Projekt připravila Destinační agentura České středohoří ve spolupráci se
správci jednotlivých památek, Centrem cestovního ruchu Litoměřice a za podpory
Biskupství litoměřického.
Litoměřická městská farnost je jedna ze dvou farností v sídelním městě diecézního
biskupa. Je tvořena téměř celým městem a několika okolními obcemi.
Římskokatolickou farnost – děkanství u Všech Svatých v Litoměřicích sedmým rokem
spravuje děkan Józef Walenty Szeliga. Farnost je tvořena téměř celým městem a
dalšími sedmi obcemi, což představuje mj. péči o řadu kostelů a kaplí. Tím hlavním je
děkanský kostel Všech svatých. Do jeho farního obvodu patří i farnosti Terezín (kostel
Zmrtvýchvstání Páně a Počaply (kostel sv. Vojtěcha, v Travčicích pak kaple
Nejsvětější Trojice). Otec Józef vykonává i další službu: je prezidentem Diecézní
charity Litoměřice, soudcem diecézního soudu, kapitulním kanovníkem a okrskovým
vikářem pro litoměřický a ústecký vikariát. V prostorách fary se scházejí podle potřeby
rodiny, děti, mládež a pravidelně senioři. Probíhá zde příprava na biřmování (v
současné době je to skupina 20 mladých), zkoušky chrámového sboru i mládežnické
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scholy, setkání misijního klubka dětí, občas i tvořivé dílničky pro děti. Farníci se
setkávají před Velikonocemi a Vánocemi k duchovní obnově. Organizují se přednášky,
někdy promítání filmů. Jednou do roka se organituje farní den s programem pro děti a
vzájemným sdílením. V roce 2017, stejně jako v letech minulých se sešla farní rada,
konalo se tu také setkání členů místní skupiny KDU-ČSL. Každoročně nejrozsáhlejší
akcí byla Noc kostelů. Koordinátorkou projektu v celé farnosti je paní Zdeňka Kirbsová.
Otevřeny byly i kaple ve zdejším hospici nebo v domovech pro seniory. Fungovala tu
spolupráce s dalšími církvemi, stejně jako se Severočeskou galerií výtvarných umění,
která spravuje bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii. Úsilí celého týmu
dobrovolníků je každoročně korunováno vysokým počtem návštěvníků této akce a
jejich příznivými ohlasy. Z iniciativy farníků probíhá i Den kostelů se vzdělávacím
programem pro děti litoměřických škol. Podařilo se, že už několik let bývá pro veřejnost
otevřený kostel Všech svatých o adventních sobotách a nedělích, o vánočních
svátcích pak i kostel sv. Jakuba. Dobrovolníci se střídají ve službách. Farnost
organizovala pro děti z Litoměřic i okolí výuku náboženství, konkrétně se v roce 2017
jednalo o čtyři skupiny, které vyučovaly katechetky v prostorách Diecézního domu
kardinála Trochty.
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9. Sport
Ve městě působí množství sportovních klubů, zde je tabulka sportovních spolků
působících na území města v roce 2017:
Sportovní spolek

počet
členů
celkem

dospělí děti a
mládež

Slavoj Litoměřice, z.s.
TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s.
Taneční škola Funky Dangers z. s.
FK Litoměřicko, z.s.
Plavecký klub Litoměřice, z. s.
Občanské sdružení Litoměřická Florbalová
Parta LFP
HC Stadion Litoměřice, z. s.
TJ Sokol Litoměřice
ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice
DMC Revolution, z.s.
TJ Slovan Litoměřice z.s.
Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice,
z.s.
Gardenline Litoměřice, spolek
Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.
Sport Judo Litoměřice, z.s.
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.
Karatedó Steklý, z.s.
ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice
Trampolíny Litoměřice, z.s.
TAPOS Litoměřice, z.s.
JC Litokan Litoměřice, z.s.
Beach Club Litoměřice - spolek
Litoměřická šachová škola spolek
Table Tennis Club Litoměřice, z.s.
Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.
KRK triatlon z.s.
Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s.
LTM Bikers
Spolek Stáje Čeřeniště
Isshin Kan z.s.
Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního
karate
Správná parta z.s.

560
423
395
318
297
288

375
257
10
105
12
212

185
166
385
213
285
76

260
186
168
165
161
142

69
142
0
0
42
0

191
44
168
165
119
142

126
120
107
106
96
94
85
82
78
65
59
56
55
49
48
47
44
41
37
30

67
47
15
45
18
16
6
21
40
17
31
4
27
31
26
25
33
9
14
13

59
73
92
61
78
78
79
61
38
48
28
52
28
18
22
22
11
32
23
17

23

6

17
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Z předchozího přehledu je vidět, že nejvíce členů má Slavoj Litoměřice, z. s., který
sdružuje i množství sportů, (celkem 14 oddílů). Mezi sportovní spolky s nejvíce novými
členy patří určitě Taneční škola Funky Dangers, která vyučuje tzv. street taneční styly.
Rychlý rozvoj zaznamenala i Atletická přípravka při ZŠ Ladova, kde se učí základům
atletiky, i přesto, že v Litoměřicích chybí regulérní atletická dráha. Novým zajímavým
sportovním spolkem je také Beach Club Litoměřice – což je nově vzniklý klub
plážového volejbalu, který má svou základnu v bývalých Jiříkových kasárnách.
Mezi divácky nejpopulárnější sporty v Litoměřicích patří určitě hokej a basketbal mužů
i žen. Zejména basketbalové oddíly mládeže pravidelně zaznamenávají celostátní
úspěchy.
Bohužel v Litoměřicích stále chybí patřičné zázemí pro atletiku, ale také pro halové
sporty jako je florbal, futsal, volejbal a házená. Výstavba nové haly je v nedohlednu, a
proto budou muset litoměřičtí sportovci dále hrát svá utkání v Lovosicích, nebo v jiných
Anketa Nejúspěšnější sportovec a kolektiv okresu Litoměřice za rok 2017:
Lovosický házenkář Jiří Motl se po roční pauze vrátil na trůn. Kanonýr extraligového
týmu získal v anketě Nejúspěšnější sportovec roku. Konečné výsledky vnikly součtem
hlasů jednotlivých subjektů od čtenářů Deníku (ti určili hvězdu Deníku), sportovních
redaktorů, předsedů vybraných TJ a SK, členů VV OS ČUS, představitelů měst a obcí.
Druhý skončil jezdec roudnické Buggyry Adam Lacko, který v loňském roce ovládl
Evropský šampionát tahačů, a třetí byl Jan Landa. V kolektivech zvítězil házenkářský
výběr z Lovosic před basketbalisty litoměřického Slavoje a futsalisty Gardenline.
Jednotlivci dospělí: 1. Motl (házená), 2. Lacko (motorismus), 3. Landa
(házená), 4. Marešová (kickbox), 5. Hájková (judo), 6. Čupr (šerm), 7.
Vavrek (futsal), 8. Adamík (házená), 9. Vršecký (motorismus), 10. Záruba
(futsal).
Jednotlivci mládež: 1. Svoboda (Sport Judo Litoměřice), 2. Netrh (PK
Litoměřice, plavání), 3. Červínová (ASK Lovosice, oddíl atletiky), 4.
Masopustová (ASK Lovosice, SK kickboxu), 5. Jafar (ASK Lovosice, SK
kickboxu).
Kolektiv dospělých: 1. HK FCC Město Lovosice (házená), 2. Slavoj BK
Litoměřice (basketbal, 3. Gardenline Litoměřice (futsal).
Kolektiv mládeže: 1. Sport Judo Litoměřice dorost, 2. Taneční škola Funky
Dangers, 3. Slavoj BK Litoměřice U14 (basketbal).
Masters: Godla (ASK Lovosice, SK kickboxu).
Trenér: Šotnar (Slavoj BK Litoměřice, basketbal).
Handicap: Smrčka (Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice,
plavání).
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10.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017 se konaly řádné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Statistické údaje v této kapitole jsou použity z webu
Českého statistického úřadu.
Volební systém rozděluje Českou republiku do 14 volebních krajů. Z pohledu této
kroniky je zajímavý Ústecký kraj a také samozřejmě volební výsledek ve městě. Pro
srovnání ukazujeme volební výsledy v celé ČR, v Ústeckém kraji a v Litoměřicích. Za
Ústecký volební kraj mohli lidé zvolit celkem 13 poslanců.
Celkem se voleb v České republice zúčastnilo 31 subjektů, volební účast byla 60,84
%, tj. celkem 5 060 745 odevzdaných, platných hlasů.
Zisk politických stran a hnutí, které se dostaly do Poslanecké sněmovny v celé ČR
Strana
číslo
21

název

%
platných
hlasů

Zisk mandátů
ČR/Ústecký kraj

1 500 113

29,64

78/7

Občanská demokratická strana

572 948

11,32

25/1

15

Česká pirátská strana

546 393

10,79

22/1

29

Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura (SPD)

538 574

10,64

22/2

8

Komunistická strana Čech a Moravy

393 100

7,76

15/1

4

Česká strana sociálně demokratická

368 347

7,27

55/1

24

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

293 643

5,80

10/0

20

TOP 09

268 811

5,31

7/0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

262 157

5,18

6/0

1

7

ANO 2011

Platné
hlasy

Výsledky voleb v Ústeckém kraji
Z předchozí tabulky je vidět, že v Ústeckém kraji jasně zvítězilo hnutí ANO 2011,
které získalo 7 ze 13 možných mandátů v poslanecké sněmovně. Dva mandáty
získalo hnutí SPD a po jednom ODS, Piráti, KSČM a ČSSD.
Volební účast byla druhá nejnižší ze všech volebních krajů, pouhých 52,38 %.
Výsledky voleb v Litoměřicích
V Litoměřicích se volilo ve 30 volebních okrscích. K volbám mohlo jít celkem 19 203
osob. Volit přišlo nakonec 11 734 a volební účast tak byla 61,11 % (tj. lehce nad
republikovým a výrazně nad krajským průměrem).
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Volební výsledky v Litoměřicích
Platné hlasy

Strana
číslo

název

celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

1 720

14,75

2

Řád národa – Vlastenecká unie

19

0,16

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

8

0,06

4

Česká str.sociálně demokrat.

710

6,08

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

439

3,76

8

Komunistická str.Čech a Moravy

1 012

8,67

9

Strana zelených

274

2,34

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

97

0,83

12

Strana svobodných občanů

171

1,46

13

Blok proti islam.-Obran.domova

15

0,12

14

Občanská demokratická aliance

21

0,18

15

Česká pirátská strana

1 333

11,43

19

Referendum o Evropské unii

9

0,07

20

TOP 09

573

4,91

21

ANO 2011

3 545

30,40

22

Dobrá volba 2016

11

0,09

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

39

0,33

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

392

3,36

25

Česká strana národně sociální

1

0,00

26

REALISTÉ

105

0,90
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27

SPORTOVCI

22

0,18

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

25

0,21

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

1 080

9,26

30

Strana Práv Občanů

39

0,33

Jasným vítězem voleb v Litoměřicích se stalo hnutí ANO 2011, které získalo celkem
30,4 % hlasů litoměřičanů (o cca 1 % více než v celé ČR). Na druhém místě s velkým
odstupem skončila ODS 14,75 % (o více jak 3 % více než za celou ČR) a třetí
skončila Česká pirátská strana 11,43 % hlasů (lehce lepší výsledek než v ČR).
Z litoměřických občanů byli na kandidátních listinách tito občané (v závorce je pozice
na kandidátce):
Filip Hrbek

ODS (10)

Karel Krejza

ODS (1)

Lukáš Znojemský

ČSSD (14)

Václav Červín

STAN (15)

Renata Vášová Kutina

Zelení (21)

Petr Panaš

Zelení (7)

Lenka Simerská

Zelení (4)

Roman Korejtko

Rozumní (10)

Roman Marek

ODA (19)

Mikuláš Peksa

Piráti (1)

Pavla Pátková

Referendum o EU (2)

Martin Hrdina

TOP 09 (6)

Bohumil Ježek

ANO 2011 (18)

Ondřej Štěrba

ANO 2011 (23)

Jitka Bártová

Dobrá volba 2016 (4)

František Černý

KDU-ČSL (5)

Zdeňka Kirbsová

KDU-ČSL (24)

Lucie Kadeřávková

Realisté (14)

Ivan Klener

Realisté (7)

Jana Mašková

DSSS (15)

Ivana Güntherová

SPD (19)

získal mandát (1 709 hlasů)

získal mandát (1835 hlasů)
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Dominik Hanko

SPD (3)

Hana Mičánová

SPD (9)

Petra Mikulová

SPD (21)

Naďa Dvořáková

SPO (25)

Na kandidátkách stran a hnutí bylo ve volbách celkem 25 občanů Litoměřic a dva
z nich získali potřebný počet hlasů pro zisk mandátu poslance. Nejvíce hlasů získal
pan Mikuláš Peksa 1835, který pracuje jako softwarový vývojář a jako další byl
poslancem zvolen pan Karel Krejza za zisk 1 709 hlasů. Pan Krejza je
místostarostou města.

Mikuláš Peksa (* 18. června 1986) je pirátský poslanec v PSP ČR za Ústecký kraj.
Je rovněž garantem zahraničního týmu Pirátů. Vystudoval Gymnázium Christiana
Dopplera a Biofyziku na Matematicko-Fyzikální fakultě UK. V průběhu studia se
specializoval na využití jaderné magnetické rezonance pro výzkum dynamiky tekutin
v porézních materiálech.
Angažuje se v mezinárodních aktivitách Pirátů a tvorbě mezinárodně-politického
programu. Mezi jeho zájmy patří kromě přírodních věd a IT také historie, filozofie,
mezinárodní politika, LARPy a RPG.
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Karel Krejza se narodil v roce 1968 v Mělníku. Oba rodiče byli učitelé. Od roku 1969
žije v Litoměřicích. Zde absolvoval základní školu a maturoval na Gymnáziu Josefa
Jungmanna v roce 1986. V Praze vystudoval MFF UK, obor teoretická jaderná fyzika,
a promoval v roce 1992. Zároveň byl členem oddílu juda VŠ Praha a reprezentačních
výběrů a stal se několikanásobným mistrem republiky. Po změně režimu začal
podnikat v reklamě. Později založil společnost obchodující s akciemi, která byla
členem Pražské burzy cenných papírů. V roce 2006 byl zvolen zastupitelem a radním
v Litoměřicích. Od roku 2010 je místostarostou. Zastupitelem Ústeckého kraje byl ve
volebním období 2012 až 2016. Je ženatý a má osmnáctiletého syna a osmiletou
dceru. K jeho zálibám patří sport obecně, nejvíce pak cyklistika a hokej, ale také
sportovní létání, na které již bohužel nemá čas, cestování a četba.

(stručné životopisy obou zvolených poslanců byly získány z oficiálních stránek
politických stran, za které byli zvoleni)
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11.

Počasí a přírodní poměry

Počasí na Litoměřicku v roce 2017 bylo průměrné. Podle měření meteorologické
stanice v blízkých Doksanech byla průměrná teplota za celý rok 8,9 °C, což je 1,2°C
nad dlouhodobým průměrem. Ve srovnání s předchozími roky je to ale pokles o cca
1°C. Začátek zimy přinesl dlouhodobý mráz a sníh, který vydržel praktický celý měsíc.
celý leden. Několikrát v průběhu roku přišel poměrně silný vítr, a to v únoru a říjnu, kdy
se nad územím ČR přehnal dokonce orkán. Srážkově byl rok 2017 lehce nadprůměrný,
pouze v únoru bylo srážek výrazně méně. Naopak květen, červen, srpen a říjen byly
srážkově nadprůměrné. Žádné rozsáhlé povodně, přívalové deště ani sněhové bouře
jsme nezaznamenali. Léto bylo nadprůměrně slunečné, avšak s koncem prázdnin
krásné dny skončily a po zbytek roku byl počet jasných dní velice nízký (v listopadu a
prosinci nebyl ani jeden). Konec podzimu a začátek zimy byl větrný, zamračený a
poměrně teplý, bez mrazu a sněhu. Dokonce jsme zaznamenali nejteplejší Štědrý den
a Silvestr v historii.
Detailní údaje o počasí jsou v této kapitole převzaty z údajů meteorologické stanice v
blízkých Doksanech.
Zima: první sníh v roce napadl už 2. ledna a udržel se téměř až do 6. února. Od té
doby ale už nesněžilo. Nejmrazivější den byl 11. leden, kdy byla naměřena rekordní
nejnižší teplota – 18°C. Teplota pod – 10 °C klesla v lednu cekem jedenáctkrát. 4.
ledna bylo velice větrno. Stanice v Doksech si zapsala rekordní náraz větru o rychlosti
184 km/h. Velmi větrný byl pak i třetí únorový týden a první a třetí týden v březnu. Vítr
nesl teplý vzduch, a proto byla druhá polovina zimy nadprůměrně teplá. Od poloviny
února se denní teploty pohybovaly nad 10 stupni celsia. 27. únor pak zaznamenal
teplotní rekord + 15,2°C. Poslední zimní týden se teploty pohybovaly nad 15°C.
Jaro: první jarní týden byl slunečný s nízkými teplotami v noci a vysokými ve dne. 28.
března byla nejnižší teplota - 3 °C a ten samý den se pak vyšplhala na + 22,7 °C, což
byl historický rekord! Teplotní rekordy padly i 31. března a 1. dubna + 23°C. Další
teplotní rekord byl zaznamenán 10. dubna +24,9°C. Poté se počasí ochladilo a ve
druhé polovině dubna byla teplota spíš podprůměrná. Květen byl slunečný a v druhé
polovině i velmi teplý, i když 9. a 10. byly zaznamenány ještě ranní mrazíky. Druhý a
čtvrtý
týden
v květnu
byl
spíše letní s teplotami nad 25°C. 30. května vystoupila teplota na 31,6°C. V červnu
jaro skončilo a zdálo se, jako by léto přišlo o měsíc dřív. Za celý červen neklesla
maximální denní teplota pod 20 °C – většinou se teploty pohybovaly mezi 25 až 29°C.
Léto: nástup léta byl v červnu rychlý, ale červenec a srpen bylo letní počasí spíše
průměrné. Tropické dny nastaly na přelomu července a srpna, 30. července byl
zaznamenán teplotní rekord 34 °C a 1. srpna pak 37°C. Konec léta v září bylo spíše
chladno a oblačno, ale relativně sucho.
Podzim: byl na Litoměřicku spíše průměrný, ale oproti normálu bylo poměrně větrno.
V říjnu se dvakrát přehnala větrná bouře, kdy nárazy větru dosáhly 79 (5. 10.) resp.
115 (29. 10.) kilometrů za hodinu. Zejména druhá větrná smršť způsobila i škody na
majetku (v sousedním Terezíně strhla střechu z historické budovy Žižkových kasáren).
V polovině října přišlo několik teplých dnů. První mráz zaznamenala stanice
v Doksanech 4. listopadu, ale jinak byl listopad teplotně průměrný. Výjimku z pravidla
potvrdil 22. listopadový den, kdy přišlo náhlé a rychlé oteplení. Ráno teploměr ukazoval
– 1 °C odpoledne pak teplota vystoupila na rekordních 11,9°C. Nejnižší teplotu na
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podzim 2017 jsme zaznamenali 13. prosince – 4°C. Poslední prosincový týden, který
podle kalendáře patří už do zimy, přišlo, jako i v minulých letech, neobvyklé oteplení.
Na Štědrý den se teplota vyšplhala na 9,6 °C, což byl nejteplejší Štědrý den od počátku
měření. Na Silvestra pak přišlo ještě větší oteplení a rekord byl zvýšen na + 12,6°C.
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12.

Prameny

Kronikáři čerpali z tištěných i elektronických médií jmenovitě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Časopis Sv. Zdislava
Dnešní Litoměřicko
Litoměřický deník
Litoměřicko24
Radniční zpravodaj
Údaje českého statistického úřadu
Údaje českého hydrometeorologického ústavu
Výroční zprávy: města Litoměřice, Státního oblastního archivu, Severočeské
galerie výtvarného umění, Oblastního muzea v Litoměřicích, Diakonie
Webové stránky: město Litoměřice, Biskupství litoměřické, pořádaných akcí,
litomericko24, Agentura ochrany krajiny a přírody ČR, zpravodajský portál
iDnes.cz, Oblastní galerie výtvarného umění, Oblastní muzeum Litoměřice,
Diakonie, Farní sbor Českobratrské církve evangelické a mnohé další
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