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ronikářem Města Litoměřic zůstává již druhým rokem
pan Bořivoj Závodný.
Jmenovaný je pracovníkem odboru školství, kultury,

sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice, na úseku
státní památkové péče.
Funkci kronikáře vykonává v čase, kdy starostou města
Litoměřic je pan Mgr. Ladislav Chlupáč.
Letopisecká komise pracuje ve složení Luděk Veselý a Mgr.
Vladimíra Bitalová. Sekretářem komise je sám kronikář.

Kronika Města Litoměřic za rok 2011 obsahuje 119 listů.
Kroniku převzal starosta města Litoměřic

pan Mgr. Ladislav Chlupáč
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Rozvržení kroniky:
I.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT VČETNĚ ČINNOSTI
SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

II.
III.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA A HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

IV.
V.
VI.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT A TURISTIKA
CÍRKVE A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
OBYVATELSTVO

VII.

PRŮBĚH ROKU - POČASÍ A KLIMATICKÉ ZMĚNY

VIII.

KAŽDODENNÍ ŽIVOT OBYVATEL MĚSTA, RŮZNÉ
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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT, VČETNĚ
ČINNOSTI SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ
STÁTNÍ SPRÁVY
Novoroční projev prezidenta republiky Václava Klause

P

rezident

Václav Klaus pronesl

v sobotu 1. 1. 2011 ve 13:00

hodin tradiční novoroční projev následujícího znění:
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi pozdravit Vás v tento slavnostní den a popřát Vám štěstí, radost, elán
a zdraví do roku 2011. Lze očekávat, že rok příští bude rokem klidnějším a v jistém
smyslu i nadějnějším než roky minulé, a že se to pozitivně projeví i v našich osobních
životech.
V uplynulém roce jsme měli troje volby, v nadcházejících dvanácti měsících snad
volit nepůjdeme. Nebudou tedy předvolební kampaně a různé nevraživosti z nich
pramenící. Jistou změnu loňský rok přinesl. Do parlamentu se dostaly dříve neznámé
politické strany a jak na centrální úroveň, tak do vedení obcí a měst přišly nové
osobnosti. Dejme jim příležitost, aby ukázaly, co umějí.
Rok 2011 - stejně jako ten právě skončený - bude zřejmě rokem ekonomického
růstu, ale důsledky nedávné hospodářské krize budou i nadále citelné.
Nemůže tomu být jinak. Žili jsme bez rezerv a na dluh. V letech 2004 až 2007 jsme
nevyužili příznivé situace k tomu, abychom zahájili potřebné změny. Rok 2009
a velkou část roku 2010 jsme propásli čekáním na vládu, která by se do nich pustila.
Teď přišly nepříjemné rozpočtové škrty, které však - samy o sobě - nezaručují, že
se v budoucnu k podobným opatřením nebudeme muset vracet. Neměli bychom se
sice - a už vůbec ne v dnešní den - strašit, ale musíme vědět, že reformy jsou
nezbytné. Jedině s jejich pomocí se dá zajistit, abychom se ani my, ale ani naše děti
či vnuci nedostali do takových problémů, jakým dnes čelí některé země našeho
kontinentu.
Svět se rychle proměňuje. Buď se k tomu přidáme, nebo si toho ještě chvíli
nebudeme všímat, ale pak pocítíme důsledky probíhajících změn s daleko větší
intenzitou než dosud. Nedávná krize, o které se mluví jako o celosvětové, byla spíše
krizí euro-americkou. Zvláště Evropa zaostává a bude-li to pokračovat, brzy se
dostane do problémů ještě větších - a my s ní.
Ač to tak mnozí necítili, v první dekádě tohoto století jsme si - spolu s celou
Evropou a Amerikou - žili nad poměry. Žili jsme na dluh, který nikdo nesplácel.
V roce 2000 byla naše míra domácího zadlužení vůči HDP 13 %, příští rok to bude
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procent 40. Po nastupující "ozdravovací" kůře proto nesmí nastat žádné další
lehkomyslné rozdávání veřejných peněz.
V první den nového roku chci podpořit současnou vládu, která se ze své předvánoční
krize - doufejme - poučila. Potřebujeme vládu stabilní a funkční. Vládu, kterou bude
držet pohromadě zájem země jako celku a která nebude ohrožována jakkoli
legitimními, přesto však příliš úzkými stranickými zájmy. Provede-li vláda reformy
odvážně, rychle a racionálně a dokáže-li je občanům srozumitelně vysvětlit, jsem
přesvědčen, že je česká veřejnost, která je společenstvím převážně rozumných lidí,
pochopí a podpoří. Očekávám to i od opozice, i když vím, že to vyžaduje pocit
spoluúčasti, nikoli pouhé přetlačování se a trumfování se bonmoty před televizními
kamerami. Nepopulární opatření, která vláda dělá, stejně jako reformy, které
připravuje, by musela provést každá vláda, která by byla na jejím místě.
Vím, že je těžké právě dnes přesvědčovat veřejnost o nutnosti přijmout rozpočtové
škrty, když například stát ve stejné chvíli - kvůli minulé, tak zvaně "zelené" politice
podpory solární energie - připravil zdražení elektřiny, při kterém se budou peníze
milionů lidí přesouvat do státem garantovaných zisků donedávna zcela neznámých
a jen za tímto účelem vytvořených firem. Snad jsme se z tohoto případu dostatečně
poučili. Nešlo a nejde o žádné velké ideje, ani o záchranu údajně ohrožené planety,
ale jen a jedině o byznys. Vyvarujme se opakování podobných chyb.
Vláda důvěru a podporu potřebuje. Nemyslím tu důvěru, o které se před 10 dny
hlasovalo v Poslanecké sněmovně, ale důvěru občanů. Veřejnost je právem pohoršena
případy, kdy veřejní činitelé zneužívají svých funkcí k osobnímu prospěchu. Věřím,
že vláda k těmto věcem nebude lhostejná či nedůsledná.
Žádný stát nemůže svým občanům zajistit blahobyt, i když to leckdy slibuje či na
dluh provádí. O to důležitější je uvnitř společnosti vytvářet pevné a solidární
vztahy. Často zdůrazňovaný význam péče a starosti rodičů o děti, má i svou druhou
stranu - starost dětí o rodiče. Teprve tím dostane skutečný smysl pojem
"mezigenerační solidarita", který mnoha lidem připadal prázdný a překonaný. Je
velmi aktuální. A týká se nás, nikoli státu.
Občanskou solidaritu vnímejme v co nejširších souvislostech. A držme při sobě. Byly
doby, kdy snad mělo jistý smysl odcházet "za lepším" do ciziny, ale dnes tomu tak
určitě není. Výzvy, aby se v některých profesích organizovaně, kolektivně
a hromadně odcházelo do ciziny, jsou něčím, s čím se nemůžeme smiřovat. Je to
nepřijatelné vydírání. Známá varovná slova o opouštění vlasti z básně Viktora Dyka
platí i dnes ve světě mobilů a internetu.
Pokud nežijeme jen katastrofickými titulky médií, víme, že rok 2010 přinesl mnoho
pěkného. Nepodléhejme hlasům těch, kteří si libují v pesimismu, v neustálé kritice
všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch, kteří si rozhodnou
a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své ničím jiným neopodstatněné
postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří mají zvláštní radost
z neúspěchu a nezdaru. Po celé naší zemi se setkávám se spoustou normálních,
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pracovitých a kreativních lidí, a to mi dodává optimismus. Říká mi to, že většina
našich spoluobčanů hlasům věčných kverulantů nenaslouchá a že se jimi ve svých
životních postojích a aktivitách nenechává zviklat.
Právě to mne vede k naději, že by rok 2011 mohl být rokem dobrým a úspěšným.
Nebojme se ho. Nečekejme však, že ho dobrým udělá někdo za nás. Nikdo takový
není. Jsme na to jen a jedině my sami. A zdaří se nám to, budeme-li jednat ve
vzájemné pospolitosti.
Děkuji za pozornost.

Prezident Václav Klaus, Pražský hrad, 1. ledna 2011

pP pP pP
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LITOMĚŘIC
Z 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. ledna 2011:
RM nedoporučila ZM podání přihlášky na veřejnou nabídku MO ČR týkající se odkoupení
pozemků části areálu v kasárnách pod Radobýlem (sportovní hřiště).
RM jmenovala na návrh tajemníka MěÚ Jana Jakuba vedoucím Odboru dopravy a silničního
hospodářství, a to na dobu určitou s účinností od 7. 1. 2011.
RM schválila podání přihlášky geotermálního projektu do evropského programu NER 300
RM schválila přípravu smlouvy na zpracování žádosti do programu NER 300 se společností
SEWACO s.r.o.
Ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18. ledna 2011:
RM schválila výpověď „Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb“ na ostrahu a ochranu
objektů Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích zajišťované ARGUS, spol. s r.o.
RM doporučila ZM zřídit cenu Aloise Klára pro osobnosti, které se významným způsobem
zasloužily o rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb ve městě Litoměřice a zároveň RM schválila
pravidla pro vyhlášení a udělování ceny.
RM zřídila komisi pro zpracování koncepce alokace prostředků z Ministerstva kultury (MK)
v rámci programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou
působností ve složení:
Předseda komise: Ing. arch. Jiří Jarkovský
7

Členové komise: MUDr. Pavel Kejř, Ing. arch. Stanislav Flesar, Ing. Andrea Křížová, Jana
Počíková, Hana Pospíchalová, Bořivoj Závodný
RM doporučila ZM schválit zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Středisko
ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM jmenuje jako zakladatel do první správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER
Litoměřice, o.p.s. Ing. Pavla Gryndlera a do první dozorčí rady Ing. Andreu Křížovou.
Z mimořádného 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. ledna 2011:
RM schválila uzavření smlouvy se zahraničním konzultantem J. Beswickem na konzultační
služby k projektu GTE a uzavření smlouvy se společností SEWACO s.r.o. na zpracování žádosti
do programu NER 300.
Z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3. února 2011
RM schválila grantová pravidla na opravu malých sakrálních staveb na území litoměřického
regionu a souhlasí s jejich vyhlášením.
RM schválila připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3.
2011.
RM pověřila PO CCR Litoměřice vyhlášením záměru pronájmu nebytových prostor „Vinárny“
v budově Hradu Litoměřice, Na Valech 265/45, část – Předměstí, Litoměřice 412 01 v souladu
s platnou zřizovací listinou a zákonem o obcích.
Smlouvu o pronájmu nebytových prostor uzavře s nájemcem PO CCR Litoměřice v souladu
se zákonem a zřizovací listinou.
RM schválila změnu organizační struktury Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
MěÚ Litoměřice ke dni 01. 05. 2011 spočívající ve zrušení tabulkového místa „Investice, správa
a údržba objektů, stavební technik“.
Z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. února 2011
RM schválila Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21
v Litoměřicích na rok 2011.
Z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. února 2011
RM doporučila ZM ke schválení:
a) Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory
3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu na projekt „Litoměřice-modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“.
b) Zajištění předfinancování projektu ve výši 59.330.000,- Kč vč. DPH tj. 100 % celkových
nákladů
c) Spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice až do výše 9.074.600,- Kč, tj. 15,3 %
z celkových výdajů projektu.
RM schválila uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů s ČSOB
Asset Management, a.s.
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RM schválila ponechání svozu velkoobjemových vaků na bioodpad pro občany, neziskové
organizace a příspěvkové organizace zřízené městem zdarma. Ostatním bude účtována jednotná
platba ve výši 100,- Kč/1 BIG BAG. Výběrem tohoto poplatku bude pověřen odbor ŽP.
RM schválila kandidaturu města Litoměřice do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
a nominovala do voleb, které proběhnou dne 19. 4. 2011 v Jihlavě na zasedání Valné hromady
Národní sítě Zdravých měst ČR, Mgr. Petra Hermanna.
Z 12. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. března 2011
RM schválila uzavření smlouvy s konzultační společností Quinary Project Management, s.r.o.
RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy za
omezené užívání nemovitosti se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje v rámci připravované
stavby GTE horkovodů a teplárny.
RM schválila uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR v rámci připravované stavby GTE horkovodů.
Z 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. března 2011
RM schválila navržené dotace na činnost jednotlivým pěveckým sborům, hudebníma divadelním
souborům pracujícím celoročně s dětmi a mládeží v Litoměřicích na rok 2011.
RM schválila poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace, Dlouhá 75, Lovosice na pořádání IX. ročníku sportovních her Ústeckého
kraje, které se budou konat v červnu 2011 v Opárně z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
RM schválila předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na granty v oblasti volného
času dětí pro rok 2011.
RM schválila předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM o přidělení grantů na rok
2011 pro školy a školská zařízení.
RM schválila předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací pro dětské
spol. organizace na částečné zabezpečení jejich činnosti.
RM vzala na vědomí doplnění závazných kritérií pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání na
školní rok 2011/2012.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí, ul. V. Krajská,
Dómská, H. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody pro Generali Pojišťovnu, a. s. Velká
Krajská 52/2, Litoměřice za účelem pořádání cyklistického závodu „Litoměřická dlažba“ dne 24.
4. 2011.
RM schválila připojení Města Litoměřic ke kampani Hodina Země 2011, která se bude konat dne
26. 3. 2011 a bude podpořena vypnutím veřejného osvětlení a zhasnutí osvětlení dominant města.
Ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 31. března 2011
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích
pro Soukromou střední odbornou školu, s.r.o., Máchovy schody 13/4, Litoměřice za účelem
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pořádání happeningové akce pro všechny školy v Litoměřicích v rámci oslav 102. narozenin sira
Nicholase Wintona.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Střeleckého ostrova a střed města
v Litoměřicích pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice za účelem
pořádání II. ročníku etapového orientačního běhu „O litoměřický tulipán“ dne 28. 9. 2011.
a) RM schválila poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na tyto
projekty:
1/ Název projektu: Canisterapie
2/ Název projektu: Specializované poradenské služby pro rodiny v Klubíčku
3/ Název projektu: Právní poradenství pro poskytovatele a uživatele služeb prevence
4/ Název projektu: Litoměřice pomáhají
5/ Název projektu: Přednášky primární prevence pro žáky 2. stupně základních škol
6/ Název projektu: Směrem k rodičům
7/ Název projektu: Dobrovolníci v městské nemocnici v Litoměřicích
8/ Název projektu: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
9/ Název projektu: Pedagogické přednášky, výchovné a umělecké workshopy
b) RM schválila uzavření přiložených smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi:
1/ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub Plamínek
2/ SKP Klubíčko
3/ Diecézní charita Litoměřice
4/ Potravinová banka ústeckého kraje
5/ DKP Betel
6/ Pápěří, o.s.
7/ OPORA, o.s.
8/ Waldorfská iniciativa
RM schválila přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města
Litoměřice na r. 2011 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).
a) RM odvolala na návrh tajemníka MěÚ paní Jaroslavu Jobovou z funkce vedoucí Odboru
obecního živnostenského úřadu ke dni 30. 4. 2011 a to s ohledem na skutečnost, že se
jmenovanou je k tomuto datu ukončen pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního
důchodu.
b) RM jmenovala na návrh tajemníka MěÚ a na základě výsledků výběrového řízení ze dne
23. 2. 2011 Ing. Bc. Renátu Jurkovou vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu, a to
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2011.
Z 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12. 4. 2011
RM schválila Smlouvu o provozování azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního
centra“ s Farní charitou Litoměřice. Smlouva nabývá účinnosti dnem schválení v RM a poté
podepsáním oběma smluvními stranami.
RM schválila Diakonii ČCE, ul. Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice bezúplatné zapůjčení
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(výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce
k „5. výročí založení Centra sociálních služeb Klobouk při Diakonii ČCE v Litoměřicích“ dne
13. 05. 2011.
RM schválila:
a) poskytnutí grantu Společnosti pro obnovu památek Úštěcka, IČ: 27013171, se sídlem Úštěk,
1. máje 18 na obnovu božích muk ve Velkém Újezdě a u silnice z Rašovic do Kalovic
b) uzavření smlouvy o dotaci se Společností pro obnovu památek Úštěcka, IČ: 27013171, se
sídlem Úštěk, 1. máje 18.
RM schválila výpomoc při pořádání letního dětského tábora pořádaného PO DDM Rozmarýn
Litoměřice spočívající v zabezpečení tisku zpěvníčků, diplomů aj. na odboru správním a odboru
SVaZ a dále spočívající ve výpomoci s dopravou materiálu a osob letního dětského tábora
prostřednictvím vozidla odboru SVaZ ve dnech 6 a 19. srpna 2011 (po domluvě s příslušnými
vedoucími odborů).
Z 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. dubna 2011
RM schválila přijetí „Deklarace pro podporu fair trade“.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části hřiště u Červeného kostela, zahrady
Bethelu a parkoviště před Bethelem pro DKP Bethel, Pražská 14, Litoměřice za účelem pořádání
křesťanského festivalu LIFE dne 18. 6. 2011.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích
pro p. T. Slavatu, Atletika Tábor za účelem pořádání dětského sportovního závodu Albert triatlon
tour dne 6. 6. 2011.
RM schválila zábor veřejného prostranství části ul. J. z Poděbrad, Chelčického, Žižkova,
Jarošova, Dykova, Dlouhá, Michalská, Mírové náměstí, Teplická, U Stadionu, Sládkova,
Dalimilova, Purkyňova a Ankertova v Litoměřicích pro Českou televizi, Kavčí hory, Praha za
účelem natáčení seriálu „Elixír mládí“ od 24. 5. do 28. 5. a v měsíci červnu 2011.
RM schválila uzavření smlouvy o podmínkách pravidelné veřejné osobní lodní dopravy po řece
Labi s Labskou paroplavební společností o.p.s.
RM vzala na vědomí vzdání se funkce Ing. Martina Vebera na funkci vedoucího odboru
sociálních věcí a zdravotnictví ke dni 30. 4. 2011.
Ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12. května 2011
RM schválila snížení ceny pronájmu DK Litoměřice a prostor Gotického hradu Litoměřice na
úroveň provozních nákladů pro Okresní hospodářskou komoru Litoměřice z důvodu konání
celostátního XXIII. sněmu Hospodářské komory ČR ve dnech 25. – 26. 5. 2011.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště za Domem kultury a ul.
Komenského v Litoměřicích pro Hospodářskou komoru za účelem parkování účastníků celostátní
XXIII. sněmu Hospodářské komory ČR dne 26. 5. 2011.
RM schválila podání žádosti o investiční dotaci do Programu rozvoje venkova ČR na období
2007- 2013 / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který vyhlašuje
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MAS ČS (Místní akční skupina České středohoří) jako výzvu č. 4 pro rok 2011.
RM schválila uzavření partnerství s organizací Fokus o. s., Ústí nad Labem - Vaňov, Pražská
166/7 za účelem podání a zpracování žádosti do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 –
2013/ Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který vyhlašuje MAS ČS
(Místní akční skupina České středohoří) jako výzvu č. 4 pro rok 2011.
RM podpořila investiční projekt podaný do MAS České středohoří – Poradenské aktivizační
centrum Fokus. Projekt je zcela v intencích se strategickými záměry obce, jak v rámci
3. komunitního plánu sociálních služeb, tak spektra poskytovaných služeb pro celý region
Litoměřicka s případným využitím i pro další obyvatele Ústeckého kraje.
RM vzala na vědomí obsah Petice za diferencování výše nájemného bytových jednotek v majetku
Města Litoměřice podle níže uvedených kritérií doručené na Město Litoměřice dne 21. 4. 2011
a nadále trvá na svém původním usnesení č. 113/5/2010 ze dne 21. 12. 2010, kterým byla
stanovena výše nájemného v městských bytech v Litoměřicích s účinností od 01. 7. 2011. RM
zároveň pověřila OSMMBaLH seznámit zástupce petičního výboru s výsledkem projednání této
petice v RM.
RM vyjádřila podporu projektu „Naučná stezka Mostná hora“, který připravuje sdružení
ProLUKA o. s. a který má přispět ke zvýšení atraktivity Mostné hory pro cestovní ruch i pro
občany Litoměřic.
RM odvolala Danu Svobodovou ke dni 12. 5. 2011 z hodnotící komise Místní akční skupiny
České středohoří o. s. a místo ní jmenovala pana místostarostu Jana Szánta.
RM vzala na vědomí podání projektové žádosti k projektu „Partnerství v udržitelné energetice
(Covenant Twinning)“ do evropského dotačního programu „Inteligentní energie pro Evropu“.
Z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. května 2011
RM schválila poskytnutí příspěvku pro občanské sdružení Podpora talentu o. s. v částce 10.000,Kč na uspořádání projektu „Šance pro talent“.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro
občanské sdružení Podpora talentu, Štětínská 369/5, Praha 8 za účelem pořádání akce „Šance pro
talent“ dne 8. 6. 2011. Případné náklady TSM spojené s vytýčením prostranství budou uhrazeny
objednatelem.
RM jmenovala na návrh tajemníka MěÚ Litoměřice Ing.Bc. Renátu Jurkovou vedoucí Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem
č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celkách s účinností od 1. 7. 2011.
RM vzala na vědomí informaci o možnosti prověření způsobu řešení nedostatku parkovacích míst
v centru města a schválila zadání studie využitelnosti podzemí v části Mírového náměstí pro
parkovací účely.
RM vzala na vědomí rezignaci Kamila Soukupa a odvolává jej z funkce ředitele Centra
cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace ke dni 31. 5. 2011
RM pověřila 1. místostarostu vyhlášením výběrového řízení na funkci ředitele Centra cestovního
ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace.
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RM pověřila řízením Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace ke dni 1. 6.
2011 Ing. Annu Matulovou a to do doby obsazení funkce jejího ředitele řádným výběrovým
řízením.
Z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9. června 2011
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích
pro Camphill České Kopisty za účelem pořádání 1. BIOjarmarku v Litoměřicích dne 7. 9. 2011.
RM doporučila zvážit možnost pořádat BIOjarmark na Kostelním náměstí. Případné náklady
TSM spojené s vytýčením prostranství budou uhrazeny objednatelem.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí a části kasáren
Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích pro p.Tlaška, Litoměřice za účelem pořádání II. Rally České
středohoří ve dnech 8. - 9. 7. 2011.
RM schválila uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou Real Estate, s. r. o.,
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha na „Pořízení a provedení návrhu na vydání Změny č. 2
Územního plánu Litoměřice pro plochu smíšeného využití území městského typu specifické areál bývalých Mrazíren v západní části sídla Litoměřice“.
RM schválila uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou ing. arch. Pavel
Koubek, urbanistická kancelář UK-24, Varšavská 32, Praha 2 na akci „Územní plán Litoměřice změna č. 2“.
RM schválila využití části pozemků č. 614/1 a 614/33 v k. ú. Pokratice jako veřejné parkoviště
„Pod Bílou strání“ pod správou TSM s výběrem parkovného ve výši 1.500,- Kč/rok/1stání
(včetně DPH), za těchto podmínek:
1. Provozovatelem parkoviště je Město Litoměřice. Na parkovišti je povoleno stání držitelům
parkovací karty.
2. Parkovací karta vydaná pro tento účel provozovatelem, prokazuje zaplacení ceny za stání
motorového vozidla. Parkovací karty vydává a správu vykonává pověřený pracovník
Technických služeb města Litoměřice (operátor).
3. Parkovací karta obsahuje tyto náležitosti:
- číslo karty opravňující k stání na vyhrazeném místě,
- údaj o době platnosti.
4. Držitel parkovací karty je povinen při stání silničního motorového vozidla na parkovišti
dodržovat tyto podmínky:
- karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem automobilu,
- karta musí být plně viditelná a nesmí byt ani částečně zakryta např. tónováním skla, nálepkami
nebo jinými předměty,
- karta musí být umístěna lícovou stranou, obsahující identifikační údaje, směrem ven z vozidla
tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku,
- držitel karty je povinen v případě vzniku nepředvídaných okolností (stavební úpravy apod.)
parkovací místo uvolnit.
5. Parkovací karta může být se souhlasem držitele karty oprávněně použita pro libovolné
vozidlo, vždy však pouze pro jedno vozidlo současně.
6. Karta nesmí být jakkoliv upravována, duplikována, pozměňována nebo kopírována, jinak se
stává neplatnou a práva spojená s jejím vydáním zanikají bez náhrady.
7. Zánik těchto práv konstatuje operátor formou písemného sdělení držiteli karty. Proti tomuto
sdělení není možné podat opravný prostředek.
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8. V případě odcizení nebo ztráty karty, může držitel požádat operátora o vystavení duplikátu
karty. Tento bude vydán po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za
vystavení duplikátu karty ve výši 100,-Kč.
RM schválila uzavření Dodatku č. 3 k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Technické
služby města Litoměřic.
RM doporučila ZM schválit pojmenování nově vznikající ulice dle přiloženého podkladu jménem
„Opuková“.
RM doporučila ZM schválit nominované osobnosti na udělení Cen Aloise Klára pro rok 2011
vč. doplnění osobností navrženého radou města.
RM vzala na vědomí rezignaci Ing. Bc. R. Jurkové na funkci vedoucí odboru obecního
živnostenského úřadu Litoměřice ke dni 30. 6. 2011.
RM schválila uzavření a znění dodatku č. 8 ke Smlouvě o plnění závazku veřejné služby zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Litoměřice (MHD) pro 2. pololetí
roku 2011, uzavřené dne 26.01.2005 mezi obchodní společností DPÚK a.s., Lumiérů č.p. 181,
č.or. 41, Praha 5, IČ 25497961 a Městem Litoměřice.
RM schválila zábor veřejného prostranství části města Litoměřice pro BIO ILLUSION, s.r.o.,
Jabloňová 2929/30, Praha 10 za účelem natáčení českého filmu „Probudím se včera“ od 27.6. do
30.7.2011 za celkový poplatek 50 tis.Kč.
RM vzala na vědomí žádost společnosti Energie Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha,
o stanovisko Města Litoměřice k záměru výstavby kogeneračního zdroje a přestavbu uhelné
kotelny na plyn na výtopně Kocanda a předala předmětnou žádost k projednání příslušnému
odboru MěÚ Litoměřice.
Z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28. června 2011
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového nám., Tyršova nám.,
Dominikánského nám., Kostelního nám., ul. V. Krajská, Michalská, Lidická, Máchovy schody,
Jezuitská, Wintrova, Klášterní a ul. Na Valech za účelem pořádání Vinobraní 2011 dne 24. 9.
2011.
RM schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích
pro Agenturu Dream Production MP, s.r.o., Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem za účelem pořádání
Ostrovního festivalu dne 24. 9. 2011.
RM schválila uzavření průjezdu v ul. Třebízského v Litoměřicích pro nákladní automobily nad
3,5t.
RM schválila poskytnutí dotace na činnost pro Karate klub Litoměřice, o.s. pro rok 2011 dle
předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha orig.zápis).
RM schválila provozní řád parkoviště Pod Bílou strání v lokalitě ul. Opuková.
RM schválila uzavření a znění Smlouvy o zajištění a realizaci cyklobusu pro rok 2011 mezi
provozovatelem Mgr. Janou Šímovou, Litoměřice, IČ 49916904 a Městem Litoměřice.
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RM jmenovala na návrh tajemníka MěÚ a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 16. 6.
2011 Ing. Marcelu Škrancovou vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu Litoměřice,
a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2011.
RM pověřila místostarostu Mgr. Krejzu, aby navrhl na valné hromadě Labské paroplavební spol.
o.p.s. Litoměřice odvolání předsedy p. Kamila Soukupa a na jeho místo navrhnul jmenovat
místostarostu Jana Szántá novým předsedou společnosti.
Z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14. července 2011
RM schválila uzavření smlouvy o odborné, organizační a technické pomoci se společností
Projektová a rozvojová agentura, a.s. Praha na přípravu podkladů a vlastní podání žádosti na
zajištění dotace na výstavbu sběrového dvora odpadů v Litoměřicích z OPŽP 4.1.
RM vzala na vědomí pořádání akce „Ochrana klimatu - konference k Úmluvě starostů
a primátorů“ dne 20. 10. 2011.
RM schválila
a) úpravy výše náhrad za provedené těžební práce dle předloženého návrhu a pověřuje vedoucího
odboru SMMBaLH Mgr. Václava Härtinga podpisem dodatku stávajících smluv.
b) úpravy cen palivového dříví a cen za dopravu dle předloženého návrhu
RM vyzvala PaedDr. Evu Bulasovou, aby sama zvážila svoji rezignaci na funkci ředitelky
Gymnázia Josefa Jungmanna.
Z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. červenece 2011
RM schválila uzavření pojistné smlouvy na přepravu hotovosti s pojišťovnou Kooperativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1.
RM vzala na vědomí ohlášení pořádání hudebního festivalu LT-FEST, který se bude konat dne 6.
8. 2011 od 10.00 hod. do 02.00 hod. v prostorách areálu výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.
RM doporučila ZM schválit pojmenování nově vznikajících ulic „Borůvková“, „Malinová“
a „Jahodová“ dle předloženého návrhu. Zároveň doporučila ZM zrušit název ulice Dr. Karla Fialy
a prodloužit stávající ulici Žernosecká.
Z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11. srpna 2011
RM schválila uzavření mandátní smlouvy s firmou GORDION, s.r.o. na zabezpečení výběrového
řízení na poskytnutí střednědobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč na předfinancování
dotační části a kofinancování ze strany města u akce Litoměřice - Modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa.
RM vzala na vědomí rezignaci člena Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Ing. Martina Vebera s účinností od 1. 7. 2011.
RM jmenovala novou členku Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ing. Bc. Renatu
Jurkovou s účinností od 1. 7. 2011.
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Z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. srpna 2011
RM schválila zadávací podmínky (výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na Výběr
poskytovatele střednědobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč na předfinancování dotační
části a kofinancování podílu města u akce „Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového
nádraží I. etapa“.
RM pověřila místostarostu Jana Szántó, aby zastupoval Město Litoměřice v Lokálním řídícím
výboru Euroregionu Elbe/Labe, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.
RM konstatovala, že považuje další setrvávání PaedDr. Evy Bulasové ve funkci ředitelky
Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích za kontraproduktivní a takřka likvidační krok pro
tuto školu.
RM opětovně žádala zřizovatele (Ústecký kraj) o okamžité vyřešení situace provedením změny
ve vedení této školy.
RM vyzvala PaedDr. Evu Bulasovou k odstoupení z funkce ředitelky Gymnázia Josefa
Jungmanna v Litoměřicích vzhledem k tomu, že její tvrdošíjné setrvávání ve funkci vede
k odchodu schopných pedagogů, odlivu žáků, nespokojenosti rodičů a celkové destabilizaci
školy. Setrvání PaedDr.Bulasové ve funkci vnímá RM jako poškození samotného města, ve
kterém doposud mělo Gymnázium Josefa Jungmanna vynikající tradici a dobré jméno.
Z 25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. září 2011
RM schválila uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Telefónica Czech Republic,
a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 na akci „Pronájem části budovy čp. 948 v Litoměřicích za
účelem umístění, instalace a provozování zařízení základnové stanice a anténního stožáru“.
RM vzala na vědomí podání projektové žádosti k projektu „MAESTRO - Místní Agenda,
Energetika, Strategický Rozvoj“ do dotačního programu Švýcarských fondů Ministerstva
životního prostředí.
RM doporučila ZM schválit zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Destinační
agentura České středohoří, o.p.s.
RM jmenovala jako zakladatel do první dozorčí rady Destinační agentury České středohoří, o. p.
s. Ing. Andreu Křížovou.
RM jmenovala na návrh starosty města a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 2. 9.
2011 Ing. Annu Matulovou ředitelkou Centra cestovního ruchu, příspěvkové organizace, a to
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 7. 9. 2011
RM vzala na vědomí vzdání se funkce Ing. Jana Prokopa na funkci vedoucího Odboru správního
ke dni 15. 9. 2011.
RM pověřila na návrh tajemníka MěÚ vedením Odboru správního dnem 15. 9. 2011 Ing. Jana
Prokopa do doby obsazení této funkce řádným výběrovým řízením, nejpozději do 30. 11. 2011.
RM schválila finanční příspěvek ve výši 7.500,- Kč z grantových prostředků odboru ŠKSaPP pro
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace na přípravu
studentů na dějepisnou soutěž.
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Z 26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. září 2011
RM vzala na vědomí konání místní kontroly a následné obhajoby kategorie B v rámci Kritérií
místní Agendy 21, a to ve dnech 13. 10. a 29. 10. 2011.
RM schválila členy školských rad základních škol za zřizovatele pro funkční období 12. 5. 2011 11. 5. 2014
RM doporučila Zastupitelstvu města Litoměřice schválit uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke
Koncesní smlouvě na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice
a Farní charitou Litoměřice
RM schválila uzavření Dohody o spolupráci s Městem Armentieres ve Francii (viz příloha
originálního zápisu).
Z 27. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4. října 2011
RM schválila zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro TV Lyra,
s.r.o., Zeyerova 17, Ústí nad Labem za účelem pořádání zábavného odpoledne „Bezpečně do
školy“ dne 2. 11. 2011.
RM schválila přidělení NP, objekt bývalé Hvězdárny na parc. č. 57 v k. u. Litoměřice
občanskému sdružení Klub ochotníků a přátel loutkového divadla „Sváťovo dividlo“, zast. panem
Svatoplukem Horváthem, Tyršovo nám. 6, Litoměřice. Výše nájemného činí 1,-Kč/rok. Nájemní
smlouva se uzavírá od 1. 11. 2011 na dobu určitou jednoho roku.
RM schválila přidělení NP, objekt bývalé vodárny na poz. p. č. 686 v k. ú. Litoměřice
občanskému sdružení ProLUKA o.s., zast. paní Petrou Dostálovou, Velká Dominikánská 36,
Litoměřice. Výše nájemného činí 525,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva se uzavírá od 1. 11. 2011 na
dobu určitou jednoho roku.
Z 28. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20. října 2011
RM schválila umístění sídla nové akciové společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.,
IČ 24840688 ke dni 23. 6. 2011 v budově na adrese Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01.
RM jmenovala na návrh tajemníka MěÚ a na základě výsledků výběrového řízení Ing. Jaroslava
Lachmana vedoucím Odboru správního, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou
s účinností od 1. 12. 2011.
RM doporučila ZM podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2012
včetně schválení spoluúčasti města ve výši 109.000,- Kč.
RM vyjádřila nesouhlas s navážením a spalováním ostravských kalů v cementárně Lafarge
v Čížkovicích. Tato záležitost nebyla konzultována s Odborem životního prostředí MěÚ
Litoměřice ani nebyla projednána s představiteli města Litoměřice. Stejně tak nebyly projednány
případné kompenzace využitelné pro eliminaci možných dopadů na životní prostředí. V současné
době sice nelze říci, do jaké míry ovlivní spalování těchto kalů životní prostředí a zvláště ovzduší
v našem regionu. Rozhodně však lze říci, že spalováním kalů nedojde ke zlepšení stavu ovzduší
v Litoměřicích a okolí a spíše se dá očekávat jeho zhoršení. Ve spolupráci s Odborem životního
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prostředí MěÚ Lovosice a ČIŽP budeme toto spalování kalů sledovat a využijeme veškeré
zákonné možnosti k jeho zastavení, pokud by to mělo znamenat zhoršení stavu ovzduší.
RM požádala Ústecký kraj, aby podnikl veškeré kroky k zastavení takovéto likvidace odpadu.
Z 29. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. listopadu 2011
RM schválila PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko Litoměřice, Revoluční
30 a 32 s účinností od 1. 1. 2012 výši plateb úhrady neinvestičních nákladů za poskytování služeb
pro děti v oddělení jeslí:
Kategorie 1 – základní platba
1.500,- Kč/ měsíc
Kategorie 2 – platba pro matky samoživitelky
750,- Kč/ měsíc
Kategorie 3 – platba pro děti docházející max. 5 dní v měsíci
350,- Kč/ měsíc
RM schválila snížení ceny pronájmu DK Litoměřice na úroveň provozních nákladů pro Domov
sociální péče Skalice z důvodů uskutečnění koncertu hudební skupiny VEGA, který se koná dne
9. 12. 2011 při příležitosti 25. výročí jejího vzniku.
RM neschválila poskytnutí dotace na vzdělávání seniorů pro Gymnázium, Střední odbornou
školua Střední odborné učilišti, o. p. s. Jarošova 23, Litoměřice.
Z 30. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. listopadu 2011
RM schválila přidělení finančního příspěvku v částce 7.000,-Kč na akci „ Betlém a Hvězdárně“,
která proběhne ve dnech od 15. 12. 2011 do 31. 12. 2011 pro OS Klubu ochotníků a přátel
loutkového divadla SVÁŤOVO DIVIDLO z programu podpory v oblasti kultury.
RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání
přestupků s obcemi obcemi Brozany nad Ohří, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Chudoslavice,
Kamýk, Křešice, Libochovany, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Trnovany, Třebušín, Žalhostice,
Žitenice na dobu určitou do 31. 12. 2013.
RM odvolává z funkce předsedy Komise CR Kamila Soukupa a z funkce sekretáře Lenku
Suchomelovou
RM jmenuje předsedou Komise CR Ing. Lukáše Znojemského, sekretářem komise Bc. Martinu
Vondrákovou a novými členy Ing. Annu Matulovou a Mgr. Petra Hoška ke dni 25. 11. 2011
RM schválila Plán prací energetického managementu na období let 2012-2014 dle přiloženého
materiálu „Energetický management (EM) města Litoměřice - plán činností na období 2012-2014
a nezbytné kroky pro jejich úspěšné uskutečnění“.
RM vzala na vědomí neschválení projektové žádosti „Covenant Twining – Partnerství
v udržitelné energetice (podání žádosti schváleno na 17. jednání letošního roku)“.
Z 31. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. prosince 2011
RM doporučila ZM poskytnutí dotace sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice na 1. ligu žen ve
výši 13.392,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP v rámci dotace na činnost sportovním oddílům.
RM schválila poskytnutí dotace Sportovnímu klubu gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice na částečnou úhradu nákupu ochranných gumových koberců ve výši 6.000,- Kč
z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
RM potvrdila jako vítězného uchazeče nabídkového řízení v režimu mimořádné situace
společnost BusLine a.s., Na rovinkách 211, Semily, IČ 28360010 na “Zajištění veřejné městské
hromadné dopravní obslužnosti ve městě Litoměřice v režimu veřejné linkové dopravy” pro
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období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 a zároveň schválila znění a uzavření Smlouvy o veřejných
službách k zajištění dopravní obslužnosti města Litoměřice městskou autobusovou dopravou
s touto společností a pověřila starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.
Z 32. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. prosince 2011
V úvodu jednání radní uctili minutou ticha památku zesnulého Václava Havla.
RM schválila spol. BEC odpady s.r.o., Prosmycká 2, Lovosice navýšení ceny za svoz
komunálních odpadů pro rok 2012 dle varianty c): Společnost BEC po jednáních na odboru
životního prostředí ustoupila ze svého původního požadavku a vznesla nový požadavek na
zvýšení ceny o inflaci 1,8 % ale na svoz jak směsného tak i separovaného odpadu, což
představuje celkové navýšení nákladů o max. 228.849,- Kč bez DPH na rok, bez nároků na
rozpočtovou rezervu.
RM pověřila odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, aby do 31. 12. 2012 ve spolupráci
s odborem územního rozvoje MěÚ vypracoval a podal přihlášku do soutěže “Historické město
roku 2012”.
RM schválila grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury a souhlasí s doplněním
výjimky poskytnutí dotace, kdy lze udělit výjimku při významné reprezentaci města i v zahraničí
a souhlasí s jejich vyhlášením.
RM schválila grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží školy a školská zařízení a souhlasí s jejich vyhlášením.
RM schválila grantová pravidla pro program podpory v oblasti sportu a souhlasí s jejich
vyhlášením.
RM schválila grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícími s dětmi a mládeží
- volný čas dětí a souhlasí s jejich vyhlášením.
RM vzala na vědomí odpis nevymožených pokut (pohledávek) za dopravní přestupky a nároků
náhrad nákladů řízení v celkové výši 1,062.903,66-Kč, vzniklých z přestupkových řízení, které
vedl odbor dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice v období od 1. 1. 2003 - do
31. 12. 2005, z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro výkon rozhodnutí.
RM vzala na vědomí odpis nevymožených pokut (pohledávek) za dopravní přestupky a nároků
náhrad nákladů řízení v celkové výši 40.000,-Kč, vzniklých z přestupkových řízení vedených
odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice proti osobám, které již
zemřely.
RM schválila uzavření smlouvy s občanským sdružením HELP-LT na úklid města za 30.000,Kč/měsíčně. Bude znovu projednáno v polovině roku 2012.
RM vzala na vědomí rezignaci členů Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 por. Ing.
Aleny Romové a Mgr. Zuzany Legnerové s účinností od 1. 1. 2012.
RM jmenovala nové členy Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 nprap. Pavlu
Kofrovou, Bc. Renatu Cermanovou, Janu Hanouskovou a Mgr. Jana Kožešníka s účinností
od 1. 1. 2012.
RM schválila zřízení krizové ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích. O obsazení
krizové jednotky rozhoduje provozovatel ubytovny Naděje o. s., dle momentální potřeby a je
povinen toto nahlásit na ÚSBH, kde bude pro ubytované připravena řádná Dohoda o poskytnutí
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přístřeší. Maximální délka pobytu v krizové jednotce se stanovuje na 30 dní a platí tyto platební
podmínky: dospělá osoba 75,-Kč/den, dítě do 15 let 25,-Kč/den, dítě nad 15 let 50,-Kč/den.
RM schválila přidělení finančního příspěvku OS Puellae cantantes v částce 34.000,-Kč na účast
v mezinárodní soutěži World Choir Games v Cincinnati v USA a schválila znění předložené
smlouvy o poskytnutí dotace.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LITOMĚŘIC
Z 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27. ledna 2011
ZM schválilo návrh rozpočtu Města Litoměřic na rok 2011 vč. doplněné změny.
ZM schválilo:
a) návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní
péče na rok 2011 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha originálního zápisu).
b) přijetí dotace dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, od
Ústeckého kraje na zajištění APP ve výši 1.230.000,-Kč.
c) návrh smlouvy o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2011 mezi Městem
Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích (viz příloha
originálního zápisu).
ZM schválilo program Prevence kriminality na rok 2011 včetně podílů obce u jednotlivých
projektů.
ZM schválilo vyhlášení Ceny Aloise Klára podle předložených pravidel.
Ze 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10. března 2011
ZM schválilo
a) podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory
3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu na projekt „Litoměřice-modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“
b) zajištění předfinancování projektu ve výši 59.330.000,- Kč vč. DPH tj. 100 % celkových
nákladů
c) spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice až do výše 9.074.600,- Kč, tj. 15,3 %
z celkových výdajů projektu.
ZM schválilo rozdělení kvóty státní finanční podpory z programu Regenerace městské
památkové rezervace ve výši 800 tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 550 tis. Kč podle
předloženého návrhu.
Z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5. května 2011
ZM schválilo nákup dočasné stavby (zařízení) - hlídané parkoviště v k. ú. Litoměřice za cenu
smluvní ve výši 500.000,- Kč od Radka Podzimka, Dukelská 1857/4, Litoměřice.
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ZM schválilo změny zakládací smlouvy Labské paroplavební společnosti, o.p.s., Mírové nám.
15/7, Litoměřice.
ZM vzalo na vědomí obsah Petice za prodej obytných domů a jednotek v majetku Města
Litoměřice doručené na Město Litoměřice dne 21. 04. 2011 a nadále trvá na svém původním
stanovisku neprodávat bytové domy, bytové či nebytové jednotky v majetku Města Litoměřice,
které se nacházejí centru města s odkazem na platnost schválených „Zásad prodeje obytných
domů a jednotek v majetku Města Litoměřice“ ze dne 09. 08. 2007. ZM zároveň pověřilo
OSMMBaLH seznámit zástupce petičního výboru s výsledkem projednání této petice v ZM.
Z 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23. června 2011
ZM schválilo Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2010 bez výhrad včetně Zprávy
o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2010.
ZM schválilo pojmenování ulice dle přiloženého návrhu jménem Opuková.
ZM udělilo cenu Aloise Klára pro rok 2011 za rozvoj sociálních služeb ve městě Litoměřice:
paní Martě Zachové, paní Libuši Melenové a Ing. Martinovi Veberovi.
ZM udělilo cenu Aloise Klára pro rok 2011 za zásluhy o rozvoj zdravotnictví ve městě
Litoměřice:
MUDr. Světluši Benešovské, MUDr. Františku Pražákovi, MUDr. Svatopluku Henkemu
a MUDr. Milanu Zbořilovi
ZM schválilo podání žádosti projektu „Geotermální energie Litoměřice“ do XVIII. výzvy
Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP).
ZM schválilo odkoupení akciové společnosti SATYFUSARON a. s. se sídlem v Praze 1, Ovocný
trh 572/11, 110 00, IČ: 24840688 s budoucím názvem 1. geotermální Litoměřice, a.s. se sídlem
Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice a zároveň schválilo členy představenstva a dozorčí rady dle
přiloženého seznamu.
ZM schválilo uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 4008/95, 4008/112, 4008/113,
4008/114, 4008/115, 4008/116 a 4008/117 ve vlastnictví Města Litoměřice se společností
SATYFUSARON a.s. Praha 1, IČ: 24840688, za symbolický poplatek 1,- Kč ročně po dobu 20 ti let.
Ze 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4. srpna 2011.
ZM vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání
změny č. 2 Územního plánu Litoměřice.
ZM schválilo zadání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice.
ZM schválilo pojmenování nově vznikajících ulic dle přiloženého podkladu jménem
„Borůvková“, “Malinová“, prodloužení ulice Sokolské názvem „Jahodová“, dle daného návrhu a
zrušilo název ulice Dr. Karla Fialy.
ZM schválilo vypsání výběrového řízení na využití areálu výstaviště Zahrada Čech formou
výběru partnera pro vytvoření společné obchodní společnosti, které bude Městem Litoměřice
poskytnuta nájemní smlouva na areál výstaviště, a to za obvyklé nájemné určené soudním
znalcem. Obchodní společnosti bude poskytnuto právo užívání ochranné známky Zahrada Čech
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po dobu trvání nájemní smlouvy. Pozemky a nemovitosti zůstanou v majetku Města Litoměřice.
Zachování areálu pro konání výstav je nutnou podmínkou pro účast ve výběrovém řízení.
Hodnotit se bude zejména výše investic a podnikatelský záměr.
ZM pověřilo příslušného místostarostu, aby ve spolupráci s JUDr. Svobodovou připravil a vypsal
výběrové řízení s přesným zněním hodnotících kritérií nejpozději do 20. 9. 2011.
Z 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15. září 2011
ZM schválilo přijetí úvěru na předfinancování dotační části a kofinancování podílu města u akce
„Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ – úvěr bude čerpán pouze
za předpokladu poskytnutí dotace z ROP Severozápad.
ZM schválilo návrh znění Zakládací smlouvy Destinační agentury České středohoří, o. p. s.
Z 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 3. listopadu 2011.
ZM vyjádřilo nesouhlas s navážením a spalováním ostravských kalů v cementárně LAFARGE
v Čížkovicích. Tato záležitost nebyla konzultována s Odborem životního prostředí MěÚ
Litoměřice ani nebyla projednána s představiteli města Litoměřice. Stejně tak nebyly projednány
kompenzace využitelné pro eliminaci možných dopadů na životní prostředí. V současné době sice
nelze říci, do jaké míry ovlivní spalování těchto kalů životní prostředí a zvláště ovzduší v našem
regionu. Rozhodně však lze říci, že spalováním kalů nedojde ke zlepšení stavu ovzduší
v Litoměřicích a okolí a spíše se dá očekávat jeho zhoršení a negativní ovlivnění hodnoty
majetku a cestovního ruchu v regionu.
ZM uložilo Odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice, aby ve spolupráci s Odborem životního
prostředí MěÚ Lovosice a ČIŽP situaci trvale sledoval a aby využil veškeré zákonné možnosti
k zastavení spalování výše uvedených kalů.
ZM vyzvalo Krajský úřad Ústeckého kraje, aby podnikl veškeré kroky k zastavení navážení
a spalování výše uvedených kalů.
Projednávání tohoto bodu se zúčastnili zástupci z řad veřejnosti a tisku, kteří vyjádřili nesouhlas
s navážením a spalováním kalů z ostravských lagun v našem regionu.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora terénní práce pro rok 2012“
a spoluúčast města na této dotaci ve výši 109.000,-Kč.
ZM schválilo připravenost zajistit spolufinancování projektu "Geotermální energie Litoměřice"
v celkové výši 1 915 894 891,- Kč.
ZM schválilo návrh rozpočtu na rok 2012.
ZM schválilo záměr využití bytové jednotky v přízemí nemovitosti Litoměřice Předměstí, č. p
737 na parcele 3291 zapsané na LV1 ke vzniku nového komunitního aktivizačního
a poradenského centra pro romské rodiny z lokality Revoluční ulice za podmínky, že vznik centra
neovlivní negativně provoz budoucího sběrného dvora.
ZM schválilo uzavření dohody o narovnání s dopravcem - ČSAD Slaný a.s., IČ: 60193425, se
sídlem Lacinova 1366, 274 80 Slaný, kterou se upravují práva a povinnosti vyplývající z užívání
autobusového nádraží v roce 2007 a souvisejícího soudního sporu, a stanovuje tyto podmínky:
a)
dopravce zaplatí Městu Litoměřice částku 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc
korunčeských), a to do 10 dnů od podpisu dohody
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Město Litoměřice do 5 dnů od úhrady vezme zpět žalobu na vydání bezdůvodného
obohacení v celém rozsahu a v budoucnu již nebude uplatňovat narovnané nároky
c)
dopravce není povinen uhradit příslušenství dlužné částky
d)
náklady soudního řízení nese každá ze smluvních stran sama
b)

Body projednávané při jednáních Rady a Zastupitelstva města Litoměřic, uvedené zde
v kronice jsou pouze zlomkem všech projednávaných záležitostí. Kronikář vybral pouze
projednávané záležitosti, o kterých si myslí, že mohou být pro budoucí čitatele zajímavými.
Odfiltroval například desítky bodů o koupi, prodeji a pronájmu pozemků, o prodeji a pronájmu
bytů v majetku města aj., pro čitatele kroniky méně zajímavých bodů jednání.

Události chronologicky:
LEDEN
Česká republika:
Zemřel první polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier
V pražské vinohradské nemocnici v sobotu 8. ledna 2011 ve věku 73 let zemřel po delší nemoci
první polistopadový ministr zahraničí
Jiří Dienstbier.
Disident a novinář Dienstbier byl
nyní jako nestraník senátorem za ČSSD.
Do dějin zapsal především jako první
československý ministr zahraničí po
listopadu 1989, za jehož působení se
kácela železná opona a zemi opouštěla
sovětská vojska. Později byl tři roky
zvláštním zpravodajem OSN pro lidská
práva v bývalé Jugoslávii.
Jiří Dienstbier mezi prvními
podepsal Chartu 77. Za činnost ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných strávil tři roky ve
vězení. Po převratu se stal ministrem zahraničních věcí ČSFR a v roce 2008 byl zvolen
senátorem Parlamentu České republiky.
Dienstbier se narodil 20. dubna 1937 v Kladně, vystudoval žurnalistiku na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy a na Burgundské univerzitě v Dijonu si vysloužil titul doctor honoris causa.
Začínal jako redaktor a komentátor v Československém rozhlase. Pracoval také jako zpravodaj
v západní Evropě, na Dálném východě a v USA.
Exprezidentovi Václavu Havlovi zemřel v Jiřím Dienstbierovi přítel, který mu pomáhal
v dobách věznění za komunistického režimu. "Umřel mi dávný kamarád, se kterým jsem hodně
prožil," uvedl Havel. "S ním a s Václavem Bendou jsem byl svého času ve vězení a i v nejtěžších
chvílích nás posiloval svou stále dobrou náladou. Po několika nedávných setkáních jsem tušil, že
je nemocný. Přesto mne dnes velmi zaskočilo, že jsem zůstal z této trojice jediný."
Pan Dienstbier publikoval stovky komentářů a esejů, vydal množství knih a napsal několik
divadelních her. Je rovněž držitelem řady významných českých i zahraničních ocenění. Například
Medaile TGM, Maltézského kříže či Medaile prezidenta Italské republiky.
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Litoměřice:
Založení Destinační agentury České středohoří se sídlem v Litoměřicích schválili zastupitelé
Ústeckého kraje. Úkolem nové obecně prospěšné společnosti má být systematický rozvoj
cestovního ruchu v Českém středohoří. Management bude sídlit v litoměřickém gotickém hradu.
V současné době probíhá legislativní proces vedoucí k oficiálnímu založení společnosti,
k čemuž pravděpodobně dojde v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Na své první schůzce se v závěru loňského roku sešli zástupci subjektů, které stojí za
založením destinační agentury. Ve správní radě usednou za město Litoměřice senátor Alexandr
Vondra a starosta Ladislav Chlupáč, za Ústecký kraj radní Radek Vonka a Jana Ryšánková, za
Biskupství litoměřické biskup Jan Baxant a generální vikář Stanislav Přibyl. Předsedou správní
rady byl zvolen Alexandr Vondra.
Setkání tarostů obcí ve správním obvodu města Litoměřice
Starostové čtyř desítek obcí spadajících do správní působnosti města Litoměřice se dnes
26. ledna 2011 sešli v litoměřickém domě kultury. Šlo o první setkání nově zvolených
představitelů obcí v jejich čtyřletém funkčním období.
S připravovanými novinkami v oblasti státní správy je seznámil starosta Litoměřic Ladislav
Chlupáč a pracovníci jednotlivých odborů městského úřadu. Kromě jiného získali informace
o obsahu kurzů eGovernmentových dovedností, na jejichž realizaci získalo město Litoměřice
dotaci. Jde o bezplatné kurzy určené nejen pro zaměstnance úřadu, ale i příspěvkových organizací
a obcí spadajících do správní působnosti města Litoměřic.
Litoměřice se připojily ke kampani Fair Trade
Litoměřice se zapojily do mezinárodní kampaně
Fairtrade Towns. Kampaň v České republice oficiálně
odstartovala poslední lednový týden pod záštitou
Ministerstva životního prostředí ČR.
Jejím cílem je osvěta spravedlivého obchodu
a podpora nákupu produktů a výrobků v takzvaném
obchodu Fair Trade, který by měl zaručit producentům
z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich
práci a právo na důstojný život. Mezi základní principy
Fair Trade patří férové obchodní podmínky,
dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost
k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů
místního rozvoje.
Češi z výrobků pocházejících z rozvojových zemí nejvíce nakupují kávu, čaj a čokoládu.
Město Litoměřice začalo Fair Trade podporovat minulý rok. Nakupuje fairtradové produkty pro
občerstvení poskytované v kanceláři starosty, informuje o kampani na webových stránkách města
i na akcích určených veřejnosti. Paralelně ve městě působí neziskové organizace, které se více
či méně Fair Tradem zabývají. Národní síť Zdravých měst ČR podporuje mezinárodní hnutí,
které v současné době zahrnuje více než 910 měst v 10 zemích světa. V České republice se
k projektu připojily kromě Litoměřic i Brno, Třebíč, Vsetín a další.
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ÚNOR
Česká republika:
Lékařské odbory přijaly dohodu s vládou
Předsedové regionálních organizací Lékařského odborového klubu (LOK) ve středu 16. února
2011 po několikahodinovém jednání přijali návrh memoranda, které má zabránit hromadnému
odchodu. Příští týden by měla ke stejnému kroku přistoupit i vláda, která přijetí návrhu
podmínila ukončením protestů.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) odborářům přislíbil, že jejich mzdy zvedne podle
jejich požadavku prostřednictvím tarifních tabulek. Tento krok znamená pro české lékaře
významné navýšení jejich platů a pro ministerstvo zdravotnictví i další subjekty ve zdravotnickém
systému velký závazek pro letošní, příští i následující roky. Lékaři by si měli na základě dohody
od března polepšit o pět až osm tisíc korun. Na požadovaný 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy by
se měli dostat do dvou let.
Vláda podmínila přijetí dohody odvoláním protestní akce „Děkujeme, odcházíme“. Lékaři
mají rovněž stáhnout své výpovědi. Do protestní akce „Děkujeme, odcházímeů se zapojilo přes
3800 nemocničních lékařů, kteří chtěli na počátku března skončit v zaměstnání. Další lékaři
odmítali sloužit nadlimitní přesčasy.

Litoměřice:
Město Litoměřice opět bodovalo
Stříbrnou „Cenu za kvalitu ve veřejné správě“ získalo Město Litoměřice. Zopakovalo tak
loňský i předloňský úspěch. V rámci tři dny trvající Národní konference kvality ve veřejné
správě, která probíhala druhý únorový týden v Chrudimi, převzal cenu Ministerstva vnitra za
úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010 zastupitel a politik
Zdravého města Litoměřice Petr Hermann.
Cenu za kvalitu ve veřejné správě získali Litoměřičtí za realizaci místní Agendy 21, tedy za
praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností.
Mezi oceněnými měli výrazné zastoupení členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM),
jejímiž členy jsou i Litoměřice. Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za realizaci MA21
získala Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Kopřivnice, Vsetín a Zdravá městská část PrahaLibuš. Skutečnost, že Litoměřice již potřetí obhájily stříbrnou cenu, lze považovat za velké
ocenění kvality ve veřejné správě. Dosud jde totiž o ocenění nejvyšší, protože zlaté ceny
Ministerstvo vnitra zatím neuděluje.

BŘEZEN
Litoměřice:
Soutěž o nejlepší webové stránky měst. Loni stříbrní, letos zlatí
Město Litoměřice má nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji, alespoň mezi městy, jež se
přihlásily do soutěže Zlatý erb 2011. Ocenění za první místo z rukou hejtmanky Jany Vaňhové
převzal tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Karel Chovanec a informatik úřadu Jan Černý.
Litoměřice společně s druhým Mostem a třetím Úštěkem postupují do celostátního kola, které
proběhne na začátku dubna v Hradci Královém. Pro město přitom nejde o první ocenění tohoto
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typu. Nejúspěšnější byly Litoměřice v roce 2008, kdy získaly dvě první místa za nejlepší
elektronickou službu a nejlepší webové stránky měst.
Vlajka pro Tibet
Dnes 10. března si řada měst připoměla 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
a vyvěsila vlajku Tibetu. Celosvětovou kampaň tradičně (od roku 1996) podporují i Litoměřice.
Indonéské velvyslanectví navázalo kontakt s Litoměřicemi

Zleva: ředitel knihovny K. H. Máchy Mgr. Karel Tománek, česká malířka Helena Hošková
a dva vizuální umělci z Indonésie, Milovan Ahinsá Sutrisno a Kokok Suratmoko

Indonéskou velvyslankyni v České republice Emerii Siregar přijal 11. března odpoledne
ve své kanceláři starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Její Excelence vyslovila přání navázat
přátelské vztahy s městem, a to jak na úrovni občanů obou zemí, tak i kulturních
a ekonomických subjektů. Velvyslankyně zmínila také možnost výměnných studentských
pobytů.
Jednalo se o vůbec první kontakt Velvyslanectví Indonéské republiky s Litoměřicemi.
Emeria Siregar se následně zúčastnila vernisáže dvou výstav "Slepiččin poslední červánek"
a "In Between", které byly zahájeny v litoměřické knihovně. Výstava "Slepiččin poslední
červánek" představuje obrazy české umělkyně Heleny Hoškové, které vznikly indonéskou
tradiční technikou batik. Na výstavě "In Between" se svými kresbami a tisky představují dva
vizuální umělci z Indonésie, Milovan Ahinsá Sutrisno a Kokok Suratmoko.
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Její Excelence
Indonéská velvyslankyně
v České republice
Emeria Siregar
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DUBEN
Litoměřice:
První návštěva nové filipínské velvyslankyně v Litoměřicích
Před několika dny do funkce filipínské velvyslankyně v České republice jmenovaná Evelyn D.
Austria - Garcia hodlá i nadále rozvíjet přátelské vztahy mezi Filipínami a městem Litoměřice.
Starostu Ladislava Chlupáče o tom ujistila dne 13. dubna odpoledne při své vůbec první návštěvě
Litoměřic, v průběhu které položila na parkánech květiny u busty José Rizala.
Vztahy mezi městem a Filipínami jsou rozvíjeny již řadu let. Důvodem je dávné přátelství
litoměřického středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta a filipínského národního
hrdiny José Rizala. Předešlá dlouholetá filipínská velvyslankyně v ČR Carmelita Salas byla
dokonce jmenována čestným občanem města Litoměřice.
„Žít spolu, ne jen vedle sebe“
Ředitelku komunitní školy ve Walesu Pam Boyd přijal dne 19. dubna na radnici místostarosta
Litoměřic Václav Červín. Pedagogové z Walesu byli hosty Soukromé základní školy Lingua
Universal a 1. Kladenské školy podnikatelské administrativy v Litoměřicích. Mají totiž společný
zájem, kterým je zapojení do projektu „Komunitní škola“ realizovaného Centrem komunitní
práce Ústí nad Labem. A právě v Ústí nad Labem dnes probíhala konference komunitních škol
s mezinárodní účastí, jejímž cílem byla mimo jiné i výměna zkušeností.
Komunitní škola je taková škola, která vedle funkce vzdělávací a výchovné plní i funkci
společenského, kulturního a volnočasového centra ve svém okolí, respektive komunitě. Umožní
zapojení dobrovolníků, jak z řad studentů, tak i veřejnosti, a vzájemnou spolupráci různých
neziskových organizací. Široká škála aktivit nabídne každému šanci najít skupinu se stejným
nebo podobným zájmem. Povede k vzájemnému setkávání.
Grant získaly akce konané v Litoměřicích
Město Litoměřice i letos finančně podpoří nejen tradiční kulturní akce, ale i nové zajímavé
projekty. Radní města na svém včerejším zasedání 27. dubna odsouhlasili návrh kulturní komise,
podle něhož bude v tomto roce podpořeno 29 projektů, a to celkovou částkou 443 tisíc korun.
Komise se při rozdělování příspěvků držela zásad schválených radou města, podpořila kulturní
akce pořádané pro veřejnost na území města Litoměřice.
Nejvyšší částky, a to shodně po třiceti tisících korunách, získalo občanské sdružení Svaz
učitelů tance ČR z Karlových Varů, které v Litoměřicích pořádá v květnu Festival tanečního
mládí a hudební agentura Taktika muzika na umělecky zajímavý projekt Rebelující dámy české
hudby. Vyřazeny z grantového systému byly projekty, jež jsou realizovány mimo Litoměřice.
A to i přesto, že organizovány jsou místními subjekty. Komise nevyhověla ani pěveckým
sborům, jež žádalyo finanční podporu na účast na mezinárodních soutěžích, nebo studentům na
jejich přípravu pro vědomostní soutěže. Podporu nedostaly ani záměry, které samy o sobě nemají
charakter kulturní akce, nebo jde o akce komerční.
Litoměřice předsedají Zdravým městům
Litoměřický zastupitel a dlouholetý politik Zdravého města Litoměřice Petr Hermann byl na
valné hromadě NSZM, která před několika dny proběhla v Jihlavě, zvolen novým předsedou.
Město Litoměřice tak bude následující dva roky předsedat Národní síti Zdravých měst (NSZM).
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) sdružuje města, obce a regiony, které již téměř dvacet let
sdílejí navzájem ukázkové postupy a inspirace v řadě témat spojených se životem v obcích či
regionech. Společně uskutečňují řadu osvětových aktivit nejen v oblasti podpory zdravého
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životního stylu či ochrany životního prostředí, ale také úspěšného ekonomického rozvoje na
místní úrovni či aktivit v sociální oblasti. Zdravá města a regiony realizují řadu praktických
projektů v oblastech, jako je například šetrná doprava, udržitelná energetika, podpora místních
produktů či zapojování všech skupin obyvatel do života obce. Zdravá města a regiony se ptají
obyvatel na jejich názorya dlouhodobě s nimi pracují. Asociace má dnes 94 členů, s regionálním
vlivem na 28 % populace ČR.

KVĚTEN
Litoměřice:
Čipování psů
Psi žijící v Litoměřicích budou muset mít čipy. Litoměřičtí zastupitelé totiž na svém
čtvrtečním jednání dne 5. května schválili znění vyhlášky, která tuto povinnost uvede v praxi.
Vyhláška začne platit 1. června. Čas na implantaci čipu zvířeti mají jeho majitelé nikoli do konce
tohoto roku, jak bylo v původním návrhu, ale na základě rozhodnutí zastupitelů až od konce roku
2012. Lidé tak mají dostatek času na to, aby navštívili veterináře a s příslušným potvrzením
o implantaci zašli na ekonomický odbor městského úřadu.
Výše poplatku se nemění. I nadále zaplatí lidé za psa ročně 800 korun, senioři jen 200 korun.
V případě zavedení čipu budou od poplatku na rok osvobozeni.
V současné době je v Litoměřicích registrováno 2 484 psů, z nichž 453 má čipy. Je však
evidentní, že ve městě žije několikanásobně více psů. O čemž ostatně svědčí i počet exkrementů,
které musejí uklízet pracovníci technických služeb.
Městská policie se na počátku příštího roku chystá na pravidelné kontroly pejskařů. Hodlá
zjišťovat, zda je zvíře čipované a registrované. Pokud tomu tak nebude, na místě hrozí majiteli až
tisícikorunová pokuta. Pokud ji odmítne zaplatit, může v následném správním řízení dostat
pokutu až do výše padesáti tisíc korun.
Norský velvyslanec přijal pozvání starosty
Dnes, 3. června, navštívil velvyslanec Norského království v České republice Jens Eikaas
Litoměřice. Přijel na pozvání starosty. Prohlédl si biskupskou rezidenci, radnici
a zrekonstruovaný gotický hrad. Starosta s ním mimo jiné jednal i o možné finanční podpoře
některých místních projektů, a to prostřednictvím Norských fondů. Jedním z nich je plánovaná,
finančně náročná rekonstrukce kanovnických domků na Dómském náměstí, na kterou nemá
církev dostatek prostředků.
Pražský primátor napravil historickou křivdu
Osobně napravit historickou křivdu přijel do Litoměřic pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Dne 15. května se totiž u sochy Karla Hynka Máchy zúčastnil prvního kulturního programu,
kterýu Myslbekovy sochy velkého českého romantika pořádaly občanské sdružení Salva Guarda,
Nadační fond Kalich Alexandra Vondry a Klub pražských spisovatelů. Vyjádřil radost nad tím,
že do Litoměřic byla vrácena socha Josefa Václava Myslbeka. Ta byla původně pro Litoměřice,
místo kde Mácha ukončil svoji životní pouť určena, ale nakonec ji spolek Svatobor usadil na
Petřín.
Recitovat Máchovy verše přijel do Litoměřic vynikající herec, konferenciér a recitátor Otakar
Brousek starší, kterého zhruba dvě stovky posluchačů ocenily dlouhotrvajícím potleskem.
Součástí komponovaného pořadu byla i výstava výtvarných prací studentů gymnázia na téma
Máchovy portréty a recitace tvorby litoměřických básníků. Lidé si vyslechli zhudebněnou báseň
keblického básníka Pavla Hlušičky interpretovanou Petrem Suchomelem, s Folklórní flórou
29

se představil Václav Jiří Pavlis. Na závěr programu básně inspirované litoměřickým krajem,
doplněné o tóny heligonky, přednesl František Jindřišek.
Lidé, kteří přispěli do veřejné sbírky na pořízení odlitku bronzové sochy K. H. Máchy, zde
obdrželi o. s. Salva Guarda právě vydanou publikaci, jež připomíná strastiplnou, sto let trvající
cestu slavného díla do Litoměřic. Obsahuje texty Evy Břeňové, fotografie Karla Pecha i jmenný
seznam dárců s poděkováním. Na její vydání finančně přispělo město Litoměřice.
Den vítězství
V soboru 7. května v odpoledních hodinách jsem se v zastoupení starosty města zúčastnil
kladení květin na hřbitově u památníku Rudoarmějců a u pamětní desky v areálu krematoria
Richard, u příležitosti nadcházejícího Dne vítězství - 8. května. Kladení květin proběhlo za účasti
pana Josefa Kozáka - předsedy litoměřického sdružení Sdružení volyňských Čechů a zástupců
místní organizace Jednoty československé obce legionářské, Svazu protifašistických bojovníků,
Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a zástupců Památníku
Terezín v čele s panem Janouškem. Nakonec jsem se s panem Kozákem vrátil na hřbitov k hrobu
pana generála Chábery, kde jsem také položil kytičku za město Litoměřice.

ČERVEN
Litoměřice:
Distribuce anketních lístků začala
V těchto dnech počátku černa probíhá v Litoměřicích veřejná anketa. Do domácností bylo
v těchto dnech distribuováno celkem devět tisíc anketních lístků. Cílem je ověřit výsledky
veřejné diskuse, která proběhla minulý měsíc v domě kultury za účasti vedení radnice, vedoucích
odborů městského úřadu, zástupců neziskových organizací a veřejnosti. Celkem se zúčastnilo
zhruba 120 lidí.
Z diskuse vyplynulo, že lidé si přejí zachovat v litoměřické nemocnici provoz mamografu,
tedy diagnostického přístroje na vyšetřování rakoviny prsu. Ten je přitom ohrožen, protože
pojišťovna nezařadila nemocnici na seznam akreditovaných screeningových center, a provoz
mamografu tak odmítá proplácet. Ředitel nemocnice však boj za jeho zachování nevzdává.
Dále lidé podpořili prodej bytů v centru města a adekvátní investice do stávajícího bytového
fondu. Upozornili na důležitost podpory bezbariérovosti ve městě a vznik zastávky MHD u domu
seniorů. Přejí si i revitalizaci autobusového nádraží.
Starosta Ladislav Chlupáč kromě jiného i shrnul, jak vedení radnice naložilo s poznatky
získanými z poslední diskuse s veřejností, kdy její účastníci označili za největší problém zástavbu
v blízkosti ochranného pásma národní přírodní památky Bílá stráň. Upozornil i na fakt, že bylo
vyslyšeno přání lidí a postupnými krůčky je navyšována kapacita parkovacích míst na sídlištích.
Naposledy se tak stalo v Baarově ulici a v Pokraticích U Kapličky. Postupně jsou řešeny i další
problémy města, na něž lidé upozornili.
Starosta poblahopřál nositelům Řádu sv. Řehoře
Místokancléře biskupské kurie v Litoměřicích Petra Mikulu a osobního lékaře čtyř
litoměřických biskupů Milana Zbořila přijal včera 22. června na radnici starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč. Poblahopřál jim dodatečně k získání Řádu sv. Řehoře Velikého, který jim
z pověření papeže připjal minulý měsíc apoštolský nuncius v České republice Mons. Diego
Causero v děkanském kostele Všech svatých.
Petrovi Mikulovi byl řád udělen v souvislosti s jeho životním jubileem jako poděkování
za dlouholetou věrnou službu, Milanu Zbořilovi jako ocenění za jeho služby pro litoměřické
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biskupství, které je třetí
nejstarší a
svou rozlohou druhé nejrozsáhlejší
v Čechách. Z litoměřických občanů se podobné pocty dočkal pouze Jaroslav Macek, dnes již
nežijící kancléř litoměřického biskupství.
Tradiční filipínské oděvy
v Litoměřicích
22. června 2011 v 15.00
hodin byla otevřena ojedinělá
výstava „Tradiční filipínské
oděvy vyrobené z původních
domácích
materiálů“
v Blumentrittově a Rizalově
baště ve Velké Dominikánské
ulici v Litoměicích. Výstavu
spolupořádá
Město
Litoměřice a Velvyslanectví

Filipínské republiky v Praze.
Je možné si prohlédnout
téměř čtyři desítky hist.,
venkovských, regionálních,
ale i muslimských oděvů
utkaných z banánového,
kokosového,
ananasového
vlákna a dalších pro nás
exotických materiálů, stejně
jako tradiční filipínské šperky.

Zleva: velvislankyně Filipín Evelyn D. Austria-Garcia, starosta
Litoměřic a velvyslankyně Indonésie Emeria Siregar
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Vernisáže se zúčastnila jako její
spolupořadatelka
akce
filipínská
velvyslankyně Evelyn D. AustriaGarcia,
velvyslankyně
Indonésie
Emeria Siregar, velvyslanec Malajsie
Zainal Abidin Bakar, velvyslankyně
Thajska Krisana
Chandraprabha
a další zást. filipínského, indonéského,
malajského, thajského a vietnamského
velvyslanectví. Nechyběli ani rytíři
Rizalova řádu, mezi něž patří
i starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč,
který si při této příležitosti oblékl
rytířský barong. Vernisáž zpestřila
Starosta Litoměřic mezi chlapci a dívkami z hudební
svým vystoupením část hudební
skupiny Bukidnon State University Chorale
skupiny Bukidnon State University
Chorale.
„Jsem také srdcem Litoměřičan, právě tak jako Vy Filipínec,“ citoval v úvodním projevu
starosta Litoměřic větu, kterou napsal filipínský národní hrdina José Rizal po návštěvě Litoměřic
profesorovi místního gymnázia Ferdinandu Blumentrittovi. Právě dávné přátelství Rizala, jehož
150. výročí narození si v těchto dnech připomínáme, a Blumentritta tvoří pevné základy dnešní
mnohostranné spolupráce mezi Litoměřicemi a Filipínami.
Tradiční filipínské oděvy
Ženské šaty Baro´t saya. Filipínské ženy mají své
tradiční šaty Baro´t saya, které jsou všeobecně
přijímané jako neoficiální národní kroj filipínských
žen. Avšak na rozdíl od mužského barong tagalog se
baro´t saya nosí pouze při velmi významných
událostech.
V nejjednodušší formě je baro´t saya komplet
sestávající z tradiční filipínské halenky a sukně. Toto
pestrobarevné roucho je vytvořeno tak aby půvabně
a elegantně zdůraznilo krásu a šarm filipínských žen.
Stejně jako barong tagalog se tyto šaty během
španělského koloniálního období vyvíjely, ale na
rozdíl od barongu nejsou baro´t saya průhledné.
Španělské zvyky v oblékání vyžadovaly, aby měly
filipínské ženy zcela zakrytou horní část těla,
zejména pro to, aby nepohoršovaly citlivé španělské
paničky.
Horní část kompletu se nazývá baro, halenka bez
límečku a s krátkými rukávy. Protože nemohly
filipínky nosit průhledné materiály, které byly
vyžadoványu mužských barongů, tak se dámské šaty
vyráběly z průsvitných látek, které byly často bohatě
vyšívané. Během španělské koloniální éry bylo oděv
baro každodenním šatem pro většinu filipínek, určitě
pak filipínských žen z vyšších vrstev společnosti i přes to že byl nadále tvrdošíjně vyráběn
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z průhledných materiálů. Proti tomu určitě nic nenamítala většina filipínských mužů. Spodní část
kompletu se nazývá saya, obvykle dlouhá, obepínající sukně. Existuje ale také kratší verze, která
se jmenuje tapis.
Tyto šaty se šijí z čtverečkované
nebo bílé bavlny a z vláken
filipínské
rostliny
příbuzné
banánovníku,
všeobecně
nazývané Manilské konopí.
Stejně jako u barong tagalog,
použitý materiál a pestrobarevné
výšivky vyžadovaly pečlivou
a dlouhotrvající práci zkušených
krejčích.
Od dob španělské nadvlády
se vzhled šatů mírně změnil.
Moderní saya se vyvinula do
širší a více zvlněné sukně.
V různých oblastech Filipín byly
oblíbené jiné styly sukní saya,
ale asi nejoblíbenější je vykládaná saya. Vykládaná saya se skládá z pruhů silně kontrastujících
nebo k sobě sladěných látek sešitých k sobě do objemné sukně. Oblíbené jsou kombinace černé
a bílé nebo černé a červené. Další saya, která se stala velmi populární na severovýchodě ostrova
Luzon a Zamboanga je sukně mascota, široká saya se středně dlouhou vlečkou.
Jako většina věcí v dámské módě má i filipínská baro´t saya množství variant „základní“
verze, z nichž snad nejoblíbenější jsou šaty Maria Clara.
Ve své plné kráse jsou to šaty se spodničkou (sapad nebo
binabaye), svrchní sukní (sobrefalda) a dekorativním
hřebenem. Šaty se obvykle nosí s barevně ladícím šátkem
(paňuelo) přes ramena a ozdobným vějířem (abaniko),
doplňkem, který dodává šatům ženskost a styl. Nejčastěji
se tyto šaty nosí při lidových tancích a divadelních
vystoupeních, které zobrazují bohaté kulturní dědictví
Filipín. Staly se také tradičním oděvem při politických
a lidových shromážděních a čas od času je možno je vidět
i jako šat nevěsty při tradičních filipínských svatbách.
Během dvacátého století se objevila verze zvaná
daring ternó. Ta má motýlí rukávy a postavu obepínající
střih odrážející styly a vliv amerických kolonistů. Tento
styl se v očích většiny lidí stal klasickou filipínskou róbou,
kterou proslavila bývalá první dáma Filipín Imelda
Marcos, která tyto šaty nosila pro zdůraznění své krásy.
Tradiční filipínské šaty babro´t saya zdůrazňují půvab
a šarm filipínských žen, které je nosí. V kombinaci
s moderním designem jako je Maria Clara vypadají ještě
lépe než mužské šaty barong tagalog.
Mužský oděv Barong Tagalog. Většina filipínských mužů nosí tradiční filipínský oděv Barong
Tagalog téměř při všech oficiálních a formálních příležitostech. Jen málo věcí je tak jedinečných
jako filipínský Barong Tagalog. Barong je košile – tradiční a formální oděv filipínských mužů.
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Neozdobený barong se nosí během dne a do práce. Zdobené barongy si muži nechávají pro
oficiální a slavnostní příležitosti – což je překvapující, když víte, že Barong byl původně znakem
nižšího sociálního postavení.
Historie Barong Tagalogu je zvláštní příběh. Jeho podoba vznikla na základě přísných zákonů
o oblékání během španělské nadvlády, které nařizovaly domorodým obyvatelům nosit pouze
„místní“ obečení. V té době styl a druh oblečení, které lidi nosili, značil sociální postavení.
Španělé si mysleli, že když donutí nosit Filipínce domorodý Barong, zdůrazní to podřízenost
domorodců vůči jejich španělským vládcům.
Musíme pochopit, že pravidla pro oblékání
byla vynucena jak praktickými tak sociálními
důvody, jedním z hlavních bylo zabránit
Filipíncům ve shromažďování zbraní. Kvůli
tomu Španělé zařídili, že musí být Barongy
vyrobeny z průhledných materiálů, aby
Filipínci nemohli nic schovávat, kapsy byly
zakázány a konce košile se nesměly zastrkávat
do kalhot. Jednoduše řečeno: původní design
Barongu byl zcela vynucen nároky
španělských zákonů o oblékání.
Jak šla léta, chtěli Filipínci patřící do
vyšších vrstev, poukázat na jejich postavení.
Ale i když tito místní „aristokraté“ vlastnili
podniky, velké domy, peníze a skutečnou moc,
stále se museli řídit španělskými zákony.
Chtěli oblečení, které by splňovalo nařízení
španělského zákona o oblékání, ale které by
zároveň poukazovalo na jejich vysoké postavení.
Protože Španělé zakazovali „indiánům“ dovážet nebo zpracovávat dovážené hedvábí nebo
látky, musely se vymyslet luxusní průsvitné materiály z místních zdrojů. I když samotný materiál
samozřejmě nestačil. Aby se zdůraznila výjimečnost a luxus, začaly se na přední stranu Barongů
vytvářet nádherné výšivky. Výsledek toho byl, že se z Barongů staly jedny z nejluxusnějších
a nejoriginálnějších košil na světě. Tento vývoj stylu Barongů vedl k tomu, že zatímco Španělé
věřili, že domorodé oblečení bude vždy poukazovat na nižší sociální postavení, tak nádherné styly
exotických Barongů zdaleka předčily jakýkoliv španělský luxus.
Barong Tagalog se nakonec uchytil v celé filipínské společnosti, když první prezident
Společenství Filipín, Quezon, učinil Barong hlavní součástí filipínského národního oblečení. Tak
se ukončil vývoj Barongu od znamení útlaku a španělské nadvlády po symbol vysokého
společenského postavení a filipínské nezávislosti jejich země a kultury.
Dnes Barong pyšně nosí všichni od nejnižších vrstev po ty nejvyšší. Barong Tagalog je
základem pánského oblečení pro večírky, oficiální příležitosti a svatby. To znamená, že každý
Filipínec - i ti, co žijí v zahraničí - by měli vlastnit alespoň jeden Barong Tagalog.
Nejběžnější Barong Tagalog, který se dá sehnat za dobrou cenu, je dostupný a může se prát
v moderních pračkách, je Barong vyrobený z bavlny. Nicméně pro společenské události jsou
vhodné tradiční materiály jako Jusi, který se vyrábí z vláken banánovníku. Od šedesátých let
dvacátého století se začaly hojně používat látky z mechanicky spřádaného hedvábí z Číny a čisté
Jusi látky se přestaly komerčně vyrábět, dokud nezačaly být dostupné moderní směsi vláken.
I když je Jusi jemný materiál, nejluxusnější Barong Tagalogy se vyrábí z látky piňa - ultra
tenkých ananasových vláken. Problém je v tom, že čistá piňa může být tkána pouze ručně
a dokonce i nejzručnější tkalci vyrobí pouze několik palců látky denně, což dělá tuto látku
extrémně drahou. Dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou je Barong Tagalog vyrobený
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z látky zvané piňa seda. Tato kombinace piňy a hedvábí výrazně zrychluje ruční tkaní
a výsledkem je podobná jemnost jako má čistá piňa, zároveň má mnohem delší životnost a je
mnohem levnější.
Nadále požadují odchod ředitelky Gymnázia Josefa Jungmanna Evy Bulasové.
Z jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.črvna 2011 je zřejmé, že
zastupitelé se jednomyslně staví na stranu rodičů a pedagogů žádajících odchod ředitelky
Gymnázia Josefa Jungmanna Evy Bulasové. Svůj požadavek na její odvolání hodlají zástupci
radnice prezentovat na
středečním
jednání
zastupitelstva Ústeckého
kraje. Kam se ostatně
v hojném počtu chystají
i rodiče, kteří včera jednali
s litoměřickými zastupiteli
v úvodu jejich zasedání.
Starosta
Ladislav
Chlupáč konstatoval, že
zastupitele velmi mrzí, že
je narušen režim školy,
která vždy byla pýchou
města. Pedagogický sbor
je rozdělen a výpovědi
dostávají kvalitní učitelé,
což nepochybně ohrozí
kvalitu výuky na škole, jež
při státních maturitách získala nejlepší výsledek mezi gymnázii Ústeckého kraje. Rodičům opět
připomněl, že město Litoměřice není zřizovatelem školy a tudíž nemá ve vztahu ke gymnáziu
rozhodovací pravomoci. O odvolání ředitelky litoměřičtí zastupitelé již žádali, ovšem
bezúspěšně. Neúspěchem skončilai osobní jednání s radním Ústeckého kraje odpovědným právě
za oblast školství.
Starosta zdůraznil, před zhruba dvěma stovkami rodičů, kteří se včera dostavili na jednání
zastupitelstva, že je důležité zklidnit situaci, obnovit stabilitu pedagogického sboru, a tím zabránit
rozvratu v oblasti výuky, k němuž evidentně dochází. A toho lze dosáhnout jedině odvoláním
Evy Bulasové, která nezvládla svou manažerskou pozici, a vypsáním nového výběrového řízení.
Litoměřice se prezentovaly na mosteckém miniveletrhu
Město Litoměřice nezapomíná na prezentaci. Jedním z nástrojů propagace turisticky
atraktivních míst je jeho účast na veletrzích a obdobných akcích menšího rozsahu. Tou poslední
zatím byl nultý ročník Miniveletrhu cestovního ruchu, který se na konci června uskutečnil
v Mostě.
Na prostranství před magistrátem se prezentovalo jedenáct zástupců turistických kanceláří
z Ústeckého kraje a německé strany Krušných hor. Zúčastnila se města Duchcov, Chomutov,
Jirkov, Kadaň, oblast České Švýcarsko, Krupka, Litoměřice, Litvínov, Most, Žatec a němečtí
partneřiz Oederanu. Myšlenkou akce bylo nabídnout občanům “last minute” nabídku turistického
vyžití v regionu. Pořádání se ujalo Centrum rozvoje Mostecka a účast na akci předčila očekávání.
Pořadatelé odhadují minimálně 500 návštěvníků.
Na stánku Litoměřic se lidé zajímali o litoměřické památky obecně, o možnost plavby lodí
Porta Bohemica, o nově zrekonstruovaný gotický hrad a v neposlední řadě o Švestkovou dráhu,
spojující Litoměřice s Mostem.
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ČERVENEC
Litoměřice:
Dotace na stavbu sběrného dvora
Vedení radnice dnes odeslalo žádost Státnímu fondu životního prostředí o dotaci na realizaci
nového sběrného dvora v Nerudově ulici. Na přípravu podkladů nutných k podání žádosti přitom
mělo rekordně krátkou dobu. Během jednoho měsíce muselo připravit projektovou dokumentaci,
jednat o požadavcích správců inženýrských sítí a zajistit převod pozemků od Českých drah na
město.
Realizace projektu je vyčíslena na zhruba 10,5 milionu korun. Rozhodnutí o získání dotace
může město očekávat do konce roku. Podle vedoucího odboru životního prostředí Městského
úřadu v Litoměřicích Pavla Gryndlera by ale k realizaci mělo dojít i tehdy, když dotaci město
nezíská. Kapacita stávajícího sběrného dvora v Želeticích je totiž pro pětadvacetitisícové město
nedostatečná.

SRPEN
Litoměřice:
Starosta se vrátil z Fuldy
Poslední srpnový víkend strávil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč ve Fuldě. Důvodem
návštěvy německého města byl slavnostní večer pořádaný tamním spolkem krajanů u příležitosti
desetiletého výročí, které uplynulo od podpisu partnerské smlouvy mezi Fuldou a Litoměřicemi
a padesát let trvajícího patronátu, jenž drží spolek nad Litoměřicemi.
„Spolupráce a partnerství přispělo k vzájemnému poznání a porozumění občanů obou našich
měst, ke spolupráci mezi různými spolky, organizacemi, školami a navázání církevních,
kulturních i sportovních kontaktů,“ pronesl starosta Chlupáč na zámku ve Fuldě v úvodu
slavnostního večera, kterého se účastnil i první muž tamní radnice Gerhard Möller.

ZÁŘÍ
Litoměřice:
Litoměřice dnes získali titul Fairtradové
město
Významného
ocenění
se
dostalo
Litoměřicím. Společně se Vsetínem získaly
jako první v ČR statut Fairtradového města.
Což znamená, že jako první splnily
podmínky mezinárodní kampaně, jejímž
cílem je podpořit spravedlivý obchod.
Slavnostní akce začala dnes (14.9.2011)
v 17.00 hodin před litoměřickou radnicí.
Ocenění převzal od předsedy Asociace pro
Fair Trade Tomáše Bílého před zraky
několika desítek občanů starosta Chlupáč.
Celou akci moderoval Marek Ženkl. Pro návštěvníky akce byla k dispozici fairtradová kavárna
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Zprava: starosta Litoměřic, Tomáš Bílý - předseda Asociace pro
fair trade, Ing. Kristýna Augustinská, MIB - koordinátorka
projektu Fairtradová města, ThDr. Jiří Silný - ředitel
Ekumenické akademie Praha, Mgr. Veronika Bačová - ředitelka
Asociace pro fair trade, Mgr. Petr Herman - zastupitel, politik
Zdravého města, Mgr. Marcela Trejbalová - projektová
manažerka, předsedkyně litoměřické skupiny pro fair trade

s ochutnávkou zdarma (káva, čaj, kakao, fairtradové
moučníky, sladkosti, chipsy apod.). Na programu byla
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i vystoupení dětí Masarykovy základní školy a
Soukromé základní školy Lingua Universal,
stejně jako výstava fotografií s tematikou
férového obchodu.
„Velmi si cením toho, že jsme se stali prvním
Fairtradovým městem v České republice.
Dáváme tím najevo, že chceme jednat vždy
férově a podporovat ty, kteří jsou na tom hůř než
my,“ konstatoval starosta ve svém projevu.
Litoměřice se tak zařadily po bok Londýna,
Paříže, Bruselu a dalších měst, kterých je
i s českými zástupci již 1005. Svým postojem
dávají najevo svou podporu zboží pocházejícího
od malých výrobců z rozvojových zemí, kteří by
měli za svou práci dostávat spravedlivou
odměnu.
V Litoměřicích již funguje devět prodejních
míst, v nichž lidé mohou zakoupit zboží
pocházející z rozvojových zemí, jako například
kávu, čaj, čokoládu, sušenky a podobně. „Zatím
posledním novým místem propagujícím Fair
Trade se stala tento týden otevřená kavárnička
a polévkárna v Pražské ulici,“ informovala
pracovnice oddělení projektů a strategií
Městského úřadu v Litoměřicích Marcela
Trejbalová.
V Litoměřicích vyrostl skvělý matematik a kickboxer
Dva studenty Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, jednoho současného a druhého již
bývalého, přijal ve středu 21. září na radnici starosta Ladislav Chlupáč. Štěpán Šimsa je
vynikající matematik, který v sedmnácti letech patří mezi 150. nejlepších studentů matematiků na
světě. O tři roky starší Miroslav Dubovický je bronzový medailista z Mistrovství světa
v kickboxu.
Štěpán Šimsa dosáhl svého zatím životního úspěchu letos v červenci na Mezinárodní
matematické olympiádě v Nizozemí. Mezi 564 soutěžícími ze 101 zemí světa skončil na
bronzovém místě. „Martin vynikal mezi spolužáky již v době, kdy k nám nastoupil do primy,“
vzpomíná jeho učitelka matematiky Jitka Putnarová. Jak přiznává, o hodinách matematiky se smí
věnovat samostudiu. Svými znalostmi totiž spolužáky již dávno převyšuje. Což je ostatně
výsledkem náročné přípravy, kterou absolvoval před olympiádou. V průběhu soustředění mu totiž
přednášeli kdysi stejně úspěšní středoškoláci, nyní studenti Matematicko - fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy. Na olympiádu, která se tentokrát uskuteční v Argentině, by se Štěpán chtěl
kvalifikovat i letos. A zabojovat o příčky nejvyšší. Stříbro mu totiž v Nizozemí uteklo o pouhý
bod.
Miroslav Dubovický je téměř jeho vrstevníkem Štěpána. Před několika málo měsíci ukončil
litoměřické gymnázium a stal se studentem fakulty tělesné výchovy a sportu. Jeho zatím
největším životním úspěchem je bronzová medaile, kterou si na konci srpna přivezl z Mistrovství
světa v kickboxu, které se konalo v německém městě Karlsruhe. Zatímco Štěpánovi chyběla ke
stříbru pověstná kapka štěstí, Mirek, závodník Schejbalgym Lovosice, měl naopak obrovskou
smůlu. Na vrcholném turnaji se probojoval až do semifinále, kde se utkal s reprezentantem Íránu.
V prvním kole měl rodák z Litoměřic jasně navrch. Kombinace svého soupeře zastavoval
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přesnými a tvrdými kopy a téměř k ničemu ho nepustil. Bohužel před koncem prvního kola, které
jasně vyhrál, si při kopu zlomil nohu, takže již nebyl schopen nastoupit do druhého kola. Íránec
celou kategorii poté jasně vyhrál. Díky tomuto smolnému okamžiku získal Mirek „pouze“
bronzovou medaili. Vzhledem k tomu, že kickboxu se věnuje pouze tři roky, je pravděpodobné,
že o něm, stejně jako o Štěpánovi Šimsovi, v budoucnu ještě uslyšíme a případně si přečteme
i v kronice následujících roků.

ŘÍJEN
Litoměřice:
Přátelství města Litoměřic s Armentieres
Francouzské pětadvacetitisícové město Armentieres žilo o prvním říjnovém víkendu stejně
lidnatými Litoměřicemi. Na obchodech vlály české vlaječky, ve školních jídelnách se podávala
bramborová polévka a svíčková, přičemž na prostírání byly vyobrazeny záběry z Litoměřic.
Zdejší lidé se tak připravovali na společenskou událost, kterou bylo uzavření partnerské smlouvy
mezi oběma městy. Jejím podpisem završili starostové Bernard Haesebroeck a Ladislav Chlupáč
několik let trvající spolupráci.
Významnost aktu podtrhla svou účastí i česká velvyslankyně ve Francii Marie Chatardová.
Přítomni byli zástupci tamní radnice, obyvatelé města i školáci. O kulturní doprovod se postaral
místní velký orchestr uměleckých škol. „Podpis smlouvy o partnerství svým významem
převyšuje přátelství obou měst. Považuji ho i za výraz partnerství mezi Českou republikou
a Francií,“ okomentoval tento fakt starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, kterého potěšilo srdečné
přijetí, jež se litoměřické delegaci v Armentieres dostalo.
Kromě zastupitele Petra Hermanna byla jejím členem i učitelka francouzštiny pedagogické
školy Eva Filandrová, která stála u zrodu přátelských vztahů obou měst. Jejich počátky sahají do
devadesátých let, kdy do Litoměřic přijeli gymnazisté z Armentieres, vedeni prvním předsedou
Asociace Litoměřice – Armentieres Albertem Breamsem. Výměnné pobyty studentů dále
pokračovaly. Studenti Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho na oplátku zavítali do
Francie. Poté se spolupráce rozšířila i do dalších oblastí, hlavně do sportu a kultury. První setkání
představitelů obou radnic proběhlo v roce 2004 v Litoměřicích. Při této příležitosti se zde
uskutečnila výstava obrazů Jeana Michela Dutiliho. Rok poté se vedení obou radnic setkalo ve
Francii, kde se výstavy regionálních fotografů zúčastnil svými pracemi i Petr Hermann.
Spolupráce v dalších letech pokračovala a vrcholila výstavou českých fotografů v Armentieres
a následně francouzských fotografů v galerii litoměřické nemocnice. „V průběhu dalších let došlo
k mnoha setkáním nejen se starostou Claudem Hueuxem, místostarostkou Jeanine Folens
a dalšími radními a zastupiteli, ale i se členy partnerského spolku a s občany města. Pojmenování
jedné z tamních ulic na Litoměřickou ulici je nepochybně výrazem toho, jaký význam partnerství
obou měst naši francouzští přátelé přikládají,“ uvedl starosta Chlupáč.
Pro Litoměřice je Armentieres pátým partnerským městem. Obdobné vztahy udržuje
s německou Fuldou a Míšní a filipínskou Calambou a Dapitanem. Dlouholetá spolupráce probíhá
i se slovenskými Topolčiankami.
Filipínská velvyslankyně navštívila Litoměřice
Velvyslankyně Filipínské republiky v ČR Evelyn Dominguez Austria-Garcia navštívila dnes
(11.října) Litoměřice. Vzácného zahraničního hosta v doprovodu dvou filipínských duchovních
nejprve přivítal na radnici starosta města Ladislav Chlupáče, a poté v biskupské rezidenci kancléř
biskupské kurie Miloslav Marek.
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Zpívající dívky na radnici
Obřadní síň Městského úřadu v Litoměřicích 12. října dopoledne rozezněly hlasy členek
pěveckého sboru Puellae cantantes. Starosta města Ladislav Chlupáč je totiž pozval, aby jim
a sbormistryni Jindřišce Bohatové poděkoval za dlouholetou a stále úspěšnější reprezentaci
města. Zpívající dívky, jak zní v překladu Puellae cantanes, mu na oplátku předvedly své umění.
Prezidentský pár v Litoměřicích
Prezident Václav Klaus po třech letech opět zavítal do Litoměřic. Naposledy zde byl 1. září
roku 2008, kdy zahájil školní rok v Masarykově základní škole. Tentokrát navštívil královské
město Litoměřice v doprovodu první
dámy v úterý 18. listopadu v rámci
třídenní pracovní návštěvy Ústeckého
kraje.
Deset minut po jedenácté hodině uvítal
prezidentský pár před kostelem Všech
svatých starosta města Ladislav Chlupáč
s manželkou a biskupem Janem
Baxantem. Václav Klaus si prohlédl
unikátní památku, která byla loni otevřena
veřejnosti po náročné rekonstrukci, a to

i díky finančnímu příspěvku
města. V té souvislosti biskup
Baxant ve svém projevu
zmínil
velmi
dobrou
spolupráci
biskupství
a
radnice. Dvěma písněmi se
vzácné návštěvě pžedstavil
chlapecký pěvecký sbor Páni
kluci.
Poté Klausovi společně
s hejtmankou Ústeckého kraje
Janou Vaňhovou, která je po
celou dobu doprovázela, odjeli na
Dómské náměstí. Historické sídlo
biskupů litoměřické diecéze si
prohlédli vůbec poprvé.
Posledním místem jejich návštěvy
Litoměřic
byl
rekonstruovaný
gotický hrad. V konferenčním sále na
prezidentský pár čekali i radní
a
zastupitelé,
včetně
ředitelů
příspěvkových organizací města.
Prezident i s manželkou se zapsali do
pamětní knihy města. Starosta
Chlupáč jim poté předal několik
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darů. Prezidentovi první díl knihy Litoměřice v proměnách času a knihu fotografií Ludmily
Hájkovés tematikou Českého středohoří. Paní Livie dostala brož s českými granáty. Poté
prezident s doprovodem vystoupal na ochoz, kde si prohlédl expozici věnovanou českému
vinařství a ochutnal regionální vína. Návštěvu Litoměřic zakončil Václav Klaus
s manželkou Livií slavnostním obědem v Hradní vinárně.
Litoměřice jdou příkladem
Litoměřice hostily minulý čtvrtek 20. října konferenci „Pakt starostů a primátorů – příležitost
pro česká města“. Jako místo konání byly společně s Jeseníkem vybrány pořadateli, tedy
společnostmi PORSENNA a SEVEn společně s kanceláří Paktu starostů a primátorů. Zdravé
město Litoměřice se dlouhodobě věnuje obnovitelným zdrojům, úsporám energie a energetické
soběstačnosti. Z toho důvodu se rozhodlo podpořit danou konferenci, a umožnit tak okolním
městům a obcím dozvědět se více o Paktu starostů a primátorů. Tedy o evropské iniciativě,
usilující o zapojení municipalit s dobrovolným závazkem ke zvýšení energetické účinnosti,
využití obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí oxidu uhličitého na jejich území.
Pietní akt u hrobu generála Chábery
Motory gripenů zaburácely 31. října nad litoměřickým hřbitovem. Příslušníci čáslavské letky
tak přeletem nad místem jeho posledního odpočinku vzdali hold svému čestnému veliteli,
veteránu druhé světové války,
generálu
letectva
Františku
Cháberovi. Uctili tak 12. výročí jeho
smrti, které si letos připomínáme.
František Chábera byl jedním
z prvních československých letců,
kteří se zapojili do druhé světové
války. Hrdinně bojoval nejen na
západní, ale i na východní frontě. Na
konci války pomáhal i při
osvobození Československa. Vděku
se však nedočkal. Několik let strávil
v komunistickém kriminále poté, co
byl Státní bezpečností v roce 1948
zatčen a uvězněn. Zemřel 21. října
1999 ve věku 87 let.

LISTOPAD
Litoměřice:
Ministr sázel kaštany
Výsadbu kaštanové aleje mezi Litoměřicemi a Terezínem zahájil dnes 13. listopadu ministr
životního prostředí Tomáš Chalupa společně se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem. Na
výsadbu 107 kaštanů červených totiž přispělo městu právě ministerstvo životního prostředí,
a to zhruba sedmi sty tisíci korunami.
Dárci krve převzali bronzové a zlaté plakety
30. listopadu proběhl v obřadní síni slavnostní akt, v průběhu kterého převzali dárci krve
stříbrné a zlaté plakety za dvacet, respektive čtyřicet uskutečněných odběrů. Slavnostní akt
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zahájil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč slovy: „Přišel adventní čas. Tedy období, které lidi
vede k tomu, aby více mysleli na druhé. Vy však patříte mezi ty, kteří na ně myslí po celý rok,
a obdarováváte ostatní tím nejcennějším, co máte - vlastní krví. Za to vám velmi děkuji.“
Primář tansfuzního oddělení ústecké nemocnice, která v Litoměřicích v objektu staré interny
odběry krve každou středu zajišťuje, uvedl, že v posledních desetiletích se lidstvo snaží vyrobit
umělou krev. Zatím jde jen o pokusy, takže lidská krev je nepostradatelná stejně jako její dárci.
Z rukou starosty, primáře Masopusta a předsedy oblastního spolku ČČK Vladimíra Valty
převzalo šest lidí zlaté a sedm stříbrné plakety. Předávající potěšilo, že mezi oceněnými jsou
i mladí lidé.

PROSINEC
Litoměřice:
Litoměřické městské policii je dvacet let
Pamětní list a hodinky obdrželi 1. prosince strážníci sloužící deset a více let od starosty
Litoměřic Ladislava Chlupáče. Právě v těchto dnech si totiž Městská policie v Litoměřicích
připomíná dvacet let existence. Obdobné ocenění se dostalo i státním policistům Herbertu
Muschemu, Rudolfu Fridrichovi a Jiřímu Hanákovi, kteří dlouhodobě s městskou policií
spolupracují. V roce 1991, kdy město vedl starosta Zdeněk Rosol, začínala s pěti lidmi. Dnes
počet zaměstnanců sídlících v moderních prostorách v Zahradnické ulici přesahuje třicítku.

Zemřel Václav Havel

Ve věku 75 let zemřel v neděli 18. prosince 2011prezident, spisovatel a dramatik Václav
Havel. Měl dlouhodobé zdravotní problémy a v posledním půlroce opakovaně rušil svůj
program. Zemřel po desáté hodině ranní ve spánku na své chalupě Na Hrádečku u Trutnova.
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V jeho poslední chvíli s ním byla jeho manželka Dagmar a jedna ze sester boromejek, které se
o něj také v posledních
měsících staraly. Zemřel po
dlouhodobé těžké nemoci.

Na Hrádečku s bývalou
ženou Olgou Havlovou dne
3. října 1989

Václav Havel se svou
druhou ženou Dagmar
Havlovou na premiéře
filmu Odcházení dne 22.
března 2011

Václav Havel se narodil 5. října 1936. Politik, dramatik a spisovatel je jedním ze symbolů pádu
komunismu a ve světě je znám i jako bojovník za lidská práva. V úřadu československého
a posléze českého prezidenta strávil více než 12 let. Ačkoliv jeho popularita v ČR během jeho
mandátu klesala, ve světě Havla obdivovali i poté, co odešel z Pražského Hradu.
Důležité momenty v životě Václava Havla
5. 10. 1936

Narodil se v rodině pražského stavebního inženýra a podnikatele Václava Miloše Havla.

1955

Poprvé publikoval v časopise Květen.

1959

Kulisák v Divadle ABC. V roce 1960 přešel do Divadla Na zábradlí - dramaturg, asistent
režie a kmenový autor.

3. 12. 1963

Divadlo Na zábradlí uvedlo jeho Zahradní slavnost.

9. 7. 1964

Na žižkovské radnici si vzal Olgu Šplíchalovou.

1964

Vydal první knihu, studii o Josefu Čapkovi.

Červenec
1967

Kritický projev na sjezdu svazu spisovatelů. Vyškrtnut z kandidátky do ústředního výboru
svazu.
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1968

První mezinárodní literární cena v Rakousku.

21. až 27. 8.
1968

Autor komentářů ve vysílání libereckého studia Československého rozhlasu; četl Jan Tříska.

Podzim 1968
až červen
1969

Šéf redakční rady časopisu Tvář.

1969

Zákaz umělecké činnosti, poté pracoval v dělnických profesích, mimo jiné v trutnovském
pivovaru (1974).

8. 4. 1975

V dopise prezidentovi Gustávu Husákovi podrobil režim ostré kritice.

1. 1. 1977

Prvním mluvčím Charty 77. Byl jím ještě dvakrát: na přelomu let 1978 a 1979 a od září do
listopadu 1989.

18. 10. 1977

Odsouzen na 14 měsíců s tříletou podmínkou pro pokus trestného činu poškozování zájmů
republiky v cizině.

23. 10. 1979

V procesu se členy VONS (Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných) odsouzen na 4,5 roku
nepodmíněně.

23. 1. 1983

Těžký zápal plic ve věznici, po intervenci ze zahraničí 7. února propuštěn. Z nemocnice
odešel v březnu.

3. 9. 1988

Na folkovém festivalu v Lipnici nad Sázavou poprvé po 19 letech vystoupil na veřejnosti.

9. 12. 1988

Účast na „snídani s disidenty“ s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem v
Praze.

10. 12. 1988

Projev na první povolené manifestaci k Mezinárodnímu dni lidských práv na Škroupově
náměstí v Praze.

Leden 1989

Během takzvaného Palachova týdne vzat do vazby.

21. 2. 1989

Odsouzen k devíti měsícům nepodmíněně pro podněcování a ztěžování výkonu pravomoci
veřejného činitele. Po protestech ve světě i ČSSR propuštěn 17. května 1989.

Listopad až
prosinec
1989

Spoluzakladatel Občanského fóra.

29. 12. 1989

Zvolen československým prezidentem; znovu zvolen 5. července 1990.

19. až 22. 7.
1990

První návštěva USA ve funkci prezidenta.

3. 7. 1992

Při volbě hlavy státu nezískal dostatek hlasů, 20. července abdikoval.

26. 1. 1993

Zvolen prezidentem České republiky, úřad převzal 2. února. Znovu zvolen byl 20. ledna
1998.

27. 1. 1996

Po dlouhé nemoci zemřela Olga Havlová.

2. 12. 1996

Havlovi odstraněn zhoubný nádor na plicích. Lékaři mu odebrali část pravé plíce.

4. 1. 1997

Oženil se s herečkou Dagmar Veškrnovou.

9. 12. 1997

Před senátory a poslanci v Rudolfinu ostře kritizoval vývoj v ČR v uplynulých letech.

14. 4. 1998

V rakouském Innsbrucku mu operovali perforaci tlustého střeva.

2. 2. 2003

Ukončil druhé pětileté období ve funkci prezidenta České republiky.
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22. 5. 2008

Premiéra jeho nové divadelní hry Odcházení.

22. 3. 2011

Premiéra filmu Odcházení v jeho režii, který natáčel v roce 2010.

Lidé v Praze i dalších městech bezprostředně po oznámení o smrti bývalého prezidenta
Václava Havla začali zapalovat svíčky a klást květiny na veřejných prostranstvích. Svíčky již
hoří u sochy Svatého Václava na Václavském náměstí nebo u památníku 17. Listopadu na
Národní třídě či na Pražském hradu, který se loučí s Václavem Havlem černými vlajkami. Lidé
také spontánně a mlčky kladou květiny a svíčky před vilu v Dělostřelecké ulici v Praze, kde
Havel také žil.
V České republice začal úderem půlnoci třídenní státní smutek. Vlajky na státních budovách
jsou staženy na půl žerdi. Divadla i televize zrušily či změnily svůj program, omezují se
především zábavné pořady. Zakázány jsou některé loterie a provoz kasin. Státní smutek potrvá do
pátku, kdy proběhne pohřeb bývalého prezidenta Václava Havla. Země exprezidenta uctí také
minutou tichav pravé poledne.
Obyvatelé Litoměřic také uctívají památku zemřelého Václava Havla.
Prvním pietním místem se stalo
prostranství u bronzové pamětní desky
připomínající oběti válek a totalitního
režimu, kterou nechalo instalovat
město Litoměřice a senátor Alexandr
Vondra
v listopadu roku 2009 u příležitosti 20.
výročí Sametové revoluce v podloubí
radnice
na
Mírovém
náměstí.
V sousedním informačním centru byla
umístěna kondolenční kniha, na jejíž
stránky lidé mohou vepsat poslední
sbohem Václavu Havlovi.
Druhé pietní místo k uctění památky
Václava Havla vzniklo naprosto
spontánně i u Knihovny Karla Hynka
Máchy
v
Litoměřicích.
Před
knihovnou, kde je umístěna fotografie
Václava
Havla,
se
pomalu
shromažďují
svíčky,
které
Litoměřičané na uctění památky
zemřelého
bývalého
prezidenta
Václava Havla zapálili.
S Václavem Havlem, se na
litoměřické Mírové náměstí přišlo
rozloučit kolem stovky občanů.
Rozloučení zahájil starosta Ladislav Chlupáč, účastnili se také litoměřičtí disidenti i členové
Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu. První slova pietního aktu
pronesl právě starosta, který v pravé poledne požádal všechny přítomné o minutu ticha k uctění
památky zesnulého. Několik vět následně pronesli Havlovi přátelé.
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Okolo čtyř stovek lidí, včetně malých dětí, ve čtvrtek (22. prosince) v Litoměřicích
naslouchalo biskupu Janu Baxantovi při zádušní mši za Václava Havla v kostele Všech
Svatých. Při zádušní mši připomněl pan biskup Havlovo heslo o vítězství pravdy a lásky nad lží
a nenávistí. Podle biskupa ale může pravda a láska v lidech vítězit, jen pokud budou bytostně
svobodní.
Křišťálový otisk dlaně Václava Havla byl ke zhlédnutí v Litoměřicích na infocentru
"Až tady nebudu, tak přijdou
cikánky
a budou číst z mé ruky," říkal s
nadhledem Václav Havel při
odběru otisku jeho dlaně pro
výrobu křišťálového dotyku. Ten
se nyní na jeden den přestěhoval
do litoměřického infocentra. Dílo
je jedním z unikátních exponátů
Galerie křišťálových dotyků
v Terezíně. Křišťálový otisk
dlaně
si
mohou
zájemci
prohlédnout celý pátek nebo při
setkání u pietního místa u
městského úřadu, které proběhne
ve 12 hodin.
Státní pohřeb Václava Havla
Státní pohřeb Václava Havla, posledního československého a prvního českého prezidenta,
proběhl v pátek 23. prosince 2011 od 12.00 hod. v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě. Zúčastnili se jej Havlova vdova Dagmar Havlová, jeho bratr Ivan M. Havel
a další rodinní příslušníci.
Mezi přítomnými oficiálními smutečními hosty byli vysocí čeští ústavní činitelé v čele
s prezidentem republiky Václavem Klausem. Dále pak šestnáct hlav států, mezi nimi slovenský
prezident Ivan Gašparovič, francouzský prezident Nicolas Sarkozy a německý spolkový prezident
Christian Wulff. Americkou delegaci tvořili bývalý prezident Spojených států Bill Clinton,
ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová a bývalá ministryně zahraničí Madeleine
Albrightová. Dále byli zastoupeni čeští a zahraniční politici, včetně premiéra Spojeného
království Davida Camerona, diplomaté a řada jiných významných hostů z České republiky
a zahraničí.
Státní pohřeb byl zahájen v poledne minutou ticha. Lidé v Česku minutou ticha uctili
památku zesnulého posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
V tuto smuteční chvíli se v celé zemi rozezněly na tři minuty zvony všech kostelů a kaplí.
V Praze u sochy svatého Václava na Václavském náměstí se sešly stovky lidí, někteří se
neubránili slzám. Doprava na náměstí se zastavila. V Praze se zároveň na dvě minuty ozvaly
sirény, jejichž spuštění nařídil pražský magistrát. Na symbolickém místě, u sochy svatého
Václava na Václavském náměstí, se sešly stovky lidí. Většina z nich zamyšleně hleděla do
svíček, kterých od neděle planou u sochy tisíce. Někteří se v tiché pietě neubránili slzám.
Veškerá doprava na Václavském náměstí i v přilehlých ulicích se zastavila, lidé se připojili
k pietní minutě ticha i na řadě dalších míst v hlavním městě. Když sirény v Praze dozněly, lidé na
Václavském náměstí začali spontánně tleskat. Lidé se shromáždili také u památníku 17. listopadu
na Národní třídě. Většina lidí na ulici se zastavila, na zastávkách zůstaly stát i tramvaje.
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Památku uctili i v jiných městech. Život se na moment zastavil i v dalších městech Česka. Na
náměstí Svobody v Brně se pozastavily trhy, u mariánského sloupu hořely svíčky, ležely květiny
a fotografie Václava Havla. Stovky lidí na minutu ztichly. Také v centru Olomouce se sešlo
několik stovek lidí, kteří kladli svíčky či květiny před radniční orloj. Pohřeb byl vysílán na
velkoplošných obrazovkách. Památku na zesnulého prezidenta uctili lidé také v Hradci Králové,
Znojmu či Jihlavě.
Hlavní částí pohřbu byla zádušní mše, při níž Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor
pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka provedli Rekviem od Antonína Dvořáka.
Po skončení obřadu v katedrále svatého Víta byla rakev s ostatky Václava Havla převezena do
strašnického krematoria, kde začal v 16:00 hod. jednu hodinu trvající soukromý obřad. Poté byly
ostatky zesnulého zpopelněny. Urna s popelem Václava Havla byla 4. ledna 2012 uložena do
rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově poblíž kostelíka svatého Václava, vedle urny jeho
první manželky Olgy Havlové a ostatků jeho rodičů.

II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA,
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
a) Hospodaření města

Rozpočet města Litoměřic na rok 2011
Rozpočet města je úsporný
Litoměřičtí zastupitelé dnes 27. ledna schválili rozpočet města pro letošní rok. Na výdajové
stránce dosahuje 459 milionů korun. Nejvýznamnější výdaje se týkají oblasti školství a kultury
(25 %), správy městského úřadu (18 %) a územního rozvoje (14 %). Příspěvek na technickou
správu města tvoří zhruba osm procent rozpočtu. Za tento příspěvek však technické služby musí
zajistit více činností v porovnání s rokem minulým.
Rok 2011 je do jisté míry jiný než roky předcházející. V tomto roce přichází úsporná opatření
nastavená Vládou ČR, která se promítnou i do finančních prostředků samosprávných celků, jak
krajů, tak i obcí. Z tohoto důvodu jsou očekávané příjmy města nižší, a proto také výdaje musí
být sníženy o odpovídající část. Základem každého hospodaření státní správy má být vyrovnaný
rozpočet, což znamená, že strana výdajová nesmí převýšit stranu příjmovou. V předchozích
letech město posilovalo svou příjmovou stranu též prodejem nepotřebného majetku. To také
umožnilo financovat projekty, které bychom za normálních okolností realizovat nemohli. Co se
týče investic, je v rozpočtu připraveno 20 milionů korun na dokončení gotického hradu, 3,5
milionu korun je vyčleněno na budování komunikací na Miřejovické stráni, o milion korun méně
na řešení havárie opěrné zdi v Ladově ulici. V kapitole investic týkajících se školství schválili
zastupitelé například 2,5 milionu korun na výměnu oken a zateplení mateřské školy v Ladově
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ulici a 600 tisíc korun na rekonstrukci šaten Základní školy U Stadionu. Milion korun má stát
zpracování projektové dokumentace a architektonická soutěž na rekonstrukci Jiráskových sadů.
2,5 milionu korun pak město zaplatí za provoz městské hromadné dopravy. Zhruba 1,3 milionu
korun bude letos investováno do opravy veřejného osvětlení, hlavně na Kocandě.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011
(Usnesení zastupitelstva města Litoměřic 27.1.2011)
Kapitola

01
02
03
04

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

Příjmy

Výdaje

Financování

263 647,00
36 552,00
15 024,00
35 739,00

72 834,00
84 617,00
115 554,00
21 315,00

57 253,00
1 826,00
0,00
0,00

6 860,00
7 178,00
500,00
26 347,00
2 100,00
0,00
700,00
15 100,00
9 418,00
419 165,00

27 119,00
28 236,00
191,00
66 603,00
16 639,00
612,00
0,00
3 500,00
21 878,00
459 098,00

0,00
0,00
0,00
-21 004,00
-79,00
0,00
0,00
0,00
1 937,00
39 933,00

UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2011
(poslední schválená rozpočtová opatření - Usnesení zastupitelstva města 15.12. 2011)
Kapitola
Příjmy
Výdaje
Financování
01 odbor ekonomický
251 399,00
62 877,00
9 946,00
02 odbor správní
38 597,00
77 885,00
1 874,00
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
24 147,00 121 006,00
0,00
04 odbor správy majetku města a OLH a
52 345,00
18 091,00
0,00
ÚSBH
05 odbor životního prostředí
8 218,00
28 716,00
0,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
196 561,00 219 445,00
0,00
07 odbor - stavební úřad
510,00
108,00
0,00
08 odbor územního rozvoje
28 690,00
53 002,00
-21 004,00
09 městská policie
2 100,00
15 789,00
-79,00
23 oddělení obrany a krizového řízení
10,00
712,00
0,00
24 odbor - obecní živnostenský úřad
675,00
0,00
0,00
85 odbor dopravy a silničního hosp.
20 300,00
4 480,00
0,00
91 oddělení projektů a strategií
1 729,00
15 874,00
1 967,00
celkem
625 281,00 617 985,00
-7 296,00
Spoluobčané bydlící v bytech v majetku města si kladou otázku, jestli budou mít na
nájemné. 31. prosince loňského roku totiž skončilo období, ve kterém byla výše nájmů
regulována a od 1. ledna letošního roku by mělo být nájemné stanoveno tak, aby odpovídalo
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cenám v místě obvyklým. Radní proto navrhli postupnou deregulaci, jejímž cílem je přiblížení se
cenám tržním.
Rada města dne 21. 12. 2010 projednala a schválila Pravidla pro výpočet nájemného
v městských bytech. Pravidla jsou platná od 22. 12. 2010 a účinná od 1. 7. 2011. Pravidla jsou
uvedena na následujících stránkách.

Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech po ukončení
jejich regulace od 1. 1. 2011 postupným navýšením nájmů v letech 2011 až
2013 s účinností od 1. 7. 2011
I. Stanovení výše nájmu pro rok 2011
(při uzavření nájemního vztahu bude v roce. 2011 poskytnuta nájemníkovi příslušná sleva, která
dále tento nájem snižuje)
1.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Město (střed města), tj. ul. Lidická, 5. Května,
Novobranská, Dlouhá a Mírové náměstí je výše nájemného stanovena na 80,-Kč/m2 měsíčně
se slevou 37,5% pro rok 2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2.
2.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (blíže středu města), tj. ul. Sovova,
Dómská a Turgeněvova je výše nájemného stanovena na 75,-Kč/m2 měsíčně se slevou 40 %
pro rok 2011, tj. ve výši 45,-Kč/m2.
3.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (dále od středu města), tj. ul.
Družstevní, E. Krásnohorské, Kamýcká, Mládežnická, Mrázova, Palachova, Pražská,
Stavbařů, Seifertova, Stránského, Teplická, Topolčianská, Tylova, U Katovny a Vrchlického
je výše nájemného stanovena na 60,-Kč/m2 měsíčně se slevou 33,4% pro rok 2011, tj. ve výši
40,-Kč/m2.
4.
Pro městské byty v městské části Litoměřice - Pokratice , tj. ul. A. Muchy, Hynaisova,
Kubínova, Ladova a Revoluční a část městské části Litoměřice-Předměstí (nejdále od středu
města), tj. ul. Dukelská, Heydukova a Raisova je výše nájemného stanovena na 55,-Kč/m2
měsíčně se slevou 36,4% pro rok 2011, tj. ve výši 35,-Kč/m2.
5.
Pro městské byty v DPS, tj. domy v ul. Kosmonautů, Švermova a Velká Krajská je výše
nájemného stanovena na 45,-Kč/m2 měsíčně se slevou 26,6% pro rok 2011, tj. ve výši 33,Kč/m2.
6.
Pro domy sloužící k jiným sociálním účelům, tj. Dům pro matku a dítě v ul. Liškova,
Azylový dům v ul. Marie Pomocné a Ubytovna pro neplatiče v Želeticích je výše nájmu či
poplatku za ubytování řešena samostatnými předpisy.

II. Stanovení výše nájmu pro rok 2012
(při uzavření nájemního vztahu bude v roce. 2012 poskytnuta nájemníkovi příslušná sleva, která
dále tento nájem snižuje)
1.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Město (střed města), tj. ul. Lidická, 5. Května,
Novobranská, Dlouhá a Mírové náměstí je výše nájemného stanovena na 80,-Kč/m2 měsíčně
se slevou 18,75% pro rok 2012, tj. ve výši 65,-Kč/m2.
2.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (blíže středu města), tj. ul. Sovova,
Dómská a Turgeněvova je výše nájemného stanovena na 75,-Kč/m2 měsíčně se slevou 20%
pro rok 2012, tj. ve výši 60,-Kč/m2.
3.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (dále od středu města), tj. ul.
Družstevní, E. Krásnohorské, Kamýcká, Mládežnická, Mrázova, Palachova, Pražská,
Stavbařů, Seifertova, Stránského, Teplická, Topolčianská, Tylova, U Katovny a Vrchlického
je výše nájemného stanovena na 60,-Kč/m2 měsíčně se slevou 16,7% pro rok 2012, tj. ve výši
50,-Kč/m2.
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Pro městské byty v městské části Litoměřice-Pokratice, tj. ul. A. Muchy, Hynaisova,
Kubínova, Ladova a Revoluční a část městské části Litoměřice-Předměstí (nejdále od středu
města), tj. ul. Dukelská, Heydukova a Raisova je výše nájemného stanovena na 55,-Kč/m2
měsíčně se slevou 18,2% pro rok 2012, tj. ve výši 45,-Kč/m2 .
5.
Pro městské byty v DPS, tj. domy v ul. Kosmonautů, Švermova a Velká Krajská je výše
nájemného stanovena na 45,-Kč/m2 měsíčně se slevou 13,3% pro rok 2012, tj. ve výši 39,Kč/m2.
4.

III. Stanovení výše nájmu pro rok 2013
(při uzavření nájemního vztahu v roce 2013 již nebude poskytnuta nájemníkovi žádná sleva
a nájem dosáhne cílové výše)
1.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Město (střed města), tj. ul. Lidická, 5. Května,
Novobranská, Dlouhá a Mírové náměstí je výše nájemného stanovena ve výši 80,-Kč/m2
měsíčně.
2.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (blíže středu města), tj. ul. Sovova,
Dómská a Turgeněvova je výše nájemného stanovena ve výši 75,-Kč/m2 měsíčně.
3.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (dále od středu města), tj. ul.
Družstevní, E. Krásnohorské, Kamýcká, Mládežnická, Mrázova, Palachova, Pražská,
Stavbařů, Seifertova, Stránského, Teplická, Topolčianská, Tylova, U Katovny a Vrchlického
je výše nájemného stanovena ve výši 60,-Kč/m2 měsíčně.
4.
Pro městské byty v městské části Litoměřice-Pokratice, tj. ul. A. Muchy, Hynaisova,
Kubínova, Ladova a Revoluční a část městské části Litoměřice-Předměstí (nejdále od středu
města), tj. ul. Dukelská, Heydukova a Raisova je výše nájemného stanovena ve výši 55,Kč/m2 měsíčně.
5.
Pro městské byty v DPS, tj. domy v ul. Kosmonautů, Švermova a Velká Krajská je výše
nájemného stanovena ve výši 45,-Kč/m2 měsíčně.

IV. Další podmínky upravující výpočet nájemného
Pokud je výše nájemného již stanovena jiným předpisem (např. u vydraženého nájemného
s vymezením platnosti nájemního stavu), je třeba jeho výši upravit až po skončení platnosti
tohoto předpisu.
2.
Tyto podmínky lze v případě nutnosti upravit jiným usnesením RM v této věci.
U nájemníků, kteří mají velmi nízký příjem lze nájemné ze sociálních důvodů upravit (snížit
o 20%) za předpokladu, že tento nájemník není dlužníkem města. V této věci by rozhodovala
RM na žádost žadatele.
3.
Po dosažení cílové částky by nájemné mělo být automaticky upravováno dle inflační
doložky, zakotvené v dodatku nájemní smlouvy, upravující výši nájemného a to dle míry
inflace vyjádřené ČSÚ za předchozí rok, pokud RM nerozhodne jinak.
1.

***************************************************************************
Granty pro letošní rok jsou rozděleny
V dubnu komise Zdravého města rozdělila granty pro letošní rok v celkové výši 170 tisíc korun
v rámci Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice. Město v rámci tohoto
grantového systému podporuje organizace, instituce i aktivní občany, kteří chtějí přispět k jeho
rozvoji a ke zlepšení kvality života zdejších obyvatel. Celkem bylo komisi předloženo
15 projektů. Deset z nich uspělo. Například dvacetitisícový příspěvek získá Středisko ekologické
výchovy Sever na realizaci akce Za pohádkou kolem světa. Stejná částka je určena pro ZŠ Na
Valech nebo Český svaz ochránců přírody, který připravuje osvětovou akci „Poznej přírodu,
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poznej lidi“. Dvacet tisíc korun získá i knihovna na organizaci cyklu víkendových aktivit pro
rodiče s dětmi, Camphill České Kopisty na pořádání litoměřického biojarmarku nebo SKP
Klubíčko na realizaci akcí souvisejících se Světovým týdnem respektu k porodu. Střední odborná
škola 1. KŠPA uspěla s projektem Síla lidskosti a Soukromá základní škola Lingua Universal
s Týdnem zdraví. Bylinkobraní uspořádá díky grantu i Diakonie a Den dýní galerie.

b) Hospodářský život (průmysl, zemědělství, obchod)
Cena pohonných hmot v okolních státech a u nás v druhém lednovém týdnu:
Průměrné ceny v Kč za 1 litr
Země
Česko
Slovensko
Rakousko
Polsko
Německo
Itálie
Švýcarsko

Země
Česko
Slovensko
Rakousko
Polsko
Německo
Itálie

Natural
33,20
30,67
30,81
29,45
přes 34
přes 34
31,12

Nafta
32,40 - 32,60
27,72
29,13
28,23
32,38
31,69

Cena mouky neustále stoupá
Od loňského září stoupá cena mouky. Jen v říjnu a září stoupla cena měsíčně o 500 korun za
tunu. Od února je dražší o 300 korun za tunu. Pekaři doposud vyčkávali, ale nyní začali zdražovat
také. Za některé druhy pečiva nově zaplatíme přibližně o korunu více. Do ceny pečiva se
nepromítají jen rostoucí ceny mouky ale i dalších surovin - oleje, cukr, mák, atd.
Farmářské trhy byly letos zahájeny 14. května
Jejich organizátorem je společnost Výstavy, která navázala na tradici zemědělských trhů, jež
se v centru města v minulosti konaly. Trhy probíhají každou druhou sobotu dopoledne na
Kostelním náměstí v Litoměřicích. Mohou se pochlubit bohatým sortimentem produktů
vyznačujících se vysokou kvalitou, čerstvostí a přijatelnou cenou. Pravé čaje pocházející z Číny,
kozí, ale i ovčí sýry, jogurty, kefíry, čerstvá vajíčka, právě ulovení pstruzi, kapři, sazenice
různých druhů, výpěstky ovocnářů, ale i medovina, džusy, nebo mošty, vystavené na pultech více
než dvou desítek stánků jsou k dostání pro návštěvníky.
Prodejci přitom pocházejí z celých severních Čech. Zastoupeni bývají hlavně domácí
producenti, mezi něž například patří ploskovičtí sadaři, liběchovské rybářství nebo litoměřický
minipivovar Labuť, který zde prodává kvasnicový nefiltrovaný ležák. Nechybí ani regionální
uzenářství. Sortiment se s postupujícím ročním obdobím bude dále rozšiřovat o sezónní ovoce
a zeleninu.
Litoměřické farmářské trhy budou mimo 14. května probíhat i v následujících termínech: 28.
května, 11. června, 25. června, 9. července, 23. července, 6. srpna, 20. srpna, 3. září, 17. září,
1. října, 15. října a 29. října.
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III. ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
LEDEN
Parkování v centru města
Parkování na náměstí je od počátku letošního roku dražší o sto procent. Řidiči teď zaplatí za
půl hodiny stání deset korun, za hodinu a každou další hodinu dvacet korun. Důvodem ke zvýšení
hodinové sazby za parkování na Mírovém náměstí v Litoměřicích bylo jeho celodenní obsazení
stojícími auty. Zdražení se projevilo i na záchytných parkovištích v blízkosti centra (parkoviště
Na Valech a parkoviště U Hvězdárny). Zde stojí hodinové stání nezměněných 5 korun, ale
celodenní stání se zvýšilo z 25 na 50 korun. Je tedy na každém, aby zvážil, zda si zaplatí
hodinové parkovné, které zůstalo nezměněné, nebo jestli se mu vyplatí celodenní.
Zvýšení ceny se nejvíc dotklo občanů, kteří do Litoměřic každý den dojíždějí z okolních obcí
a měst do zaměstnání a pracují v centru města nebo jeho blízkosti. Ti se pak snaží zaparkovat do
okolních ulic. Tím mohou být postiženy už nyní přetížené ulice Na Valech, Komenského
a Masarykova a problémy s náporem parkujících řidičů, kteří budou hledat neplacené místo
k stání, zřejmě čeká obyvatele ulic Rooseveltova, Alšova, Českolipská, Čs. armády a Pekařská.
Sníh slezl a odhalil tuny odpadků
Trávníky a chodníky poseté množstvím PET lahví, papírů, nedopalků od cigaret, případně
i dětských papírových plenek a různých hygienických potřeb. Tak v Litoměřicích vypadá většina
míst poté, co roztál sníh. Pracovníci Technických služeb města Litoměřice proto včera zahájili
intenzivní úklid.
Začali na Kocandě a postupovat budou po jednotlivých úsecích. Je až neskutečné, jak jsou
někteří lidé nepořádní a neohleduplní k čistotě prostředí, ve kterém žijí. Úklid chodníků
a travnatých ploch bude probíhat do doby, než napadne nový sníh.
Město ušetřilo statisíce za odvoz sněhu
Zhruba dva a čtvrt milionu korun stála dosud Technické služby města Litoměřice letošní
zimní údržba silnic a chodníků. Pohotovost střídavě drží 25 až 27 pracovníků tak, aby byli
v případě kalamitního stavu připraveni okamžitě zasáhnout. Přestože ředitel litoměřických
technických služeb Ivo Elman věří, že výraznější sněhová nadílka už náš region nezasype,
v zásobě má pro případ potřeby připraveno ještě zhruba 100 tun soli a dalšího posypového
materiálu. Náklady na letošní zimní údržbu se nebudou výrazněji lišit od let předchozích.
V rozpočtu je na celou zimní sezonu připraveno 2,75 milionu korun, což by měla být dostačující
částka. Je třeba v této souvislosti poděkovat obyvatelům města, kteří před svými domy udržovali
schůdnost chodníků, i když to už není jejich povinností.
V průběhu letošní zimy, na rozdíl od let předchozích, technické služby neodvážely hromady
sněhu k Labi. Důvodem byla úspora financí. Město tak ušetřilo zhruba 300 tisíc korun, které by
stál odvoz sněhu, který stejně za několik dní roztaje. Odváželi ho pouze z páteřních komunikací,
jako je například Masarykova ulice, Dalimilova, Kozinova nebo Březinova cesta. Rozšiřující se
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sněhové bariéry podél hlavních silnic totiž snižovaly šířku vozovky, jejíž průjezdnost musí být
zachována i pro rozměrnější vozidla, jako jsou například hasičská.
Propad vozovky na náměstí
Asi deseticentimetrové propady vozovky se objevily koncem letošního ledna v části
litoměřického náměstí. Pruh široký necelé tři metry a dlouhý přibližně 12 metrů proto byl
dočasně obehnán páskou a uzavřen. Z prvotního průzkumu odborníků vyplynulo, že situace není
tak vážná, jak vypadala na první pohled. Více se zjistí, až přestane mrznout a bude možné celé
místo odkrýt a důkladně prozkoumat. Opatrnost je totiž na místě, protože jak víme, pod
litoměřickým náměstím jsou rozsáhlá, něěkolikapatrová, středověká sklepení.

ÚNOR
Stavební ruch na komunikacích bude letos pokračovat
Celkem 1,5 milionu korun schválili zastupitelé a rekonstrukci Krajské ulice (vedoucí podél
archivu). Na druhou etapu rekonstrukce Kapucínského náměstí je v rozpočtu města připraveno
750 tisíc korun. Oprava čeká i Zahradnickou ulici, jejíž povrch byl výrazně zdeformován těžkou
technikou při stavbě domova pro seniory a rekonstrukci zimního stadionu. Celkem půl milionu
korun je pak pro letošní rok připraveno na dokončení rekonstrukce přístupové cesty vedoucí na
Mostnou horu. Celkem 2,5 milionu korun schválili zastupitelé na odkanalizováni Želetic.
Noc hořících kontejnerů
Nezvykle vysoké množství kontejnerů vzplálo v Litoměřicích během noci z 2. na 3. února.
Hořelo v Seifertově, v Plešivecké a Škroupově ulici. Kvůli vandalismu prozatím neznámého
žháře přišlo město o dva kontejnery na komunální odpad a firma BEC, která pro něj zajišťuje
svoza třídění komunálního odpadu, dokonce o pět kontejnerů. Na dalších nádobách pak byla
zničena plastová víka.
Takové neomluvitelné jednání zbytečně zatíží rozpočet města. Koupě jednoho kontejneru totiž
vyjde na šest tisíc korun. Výměna plastového víka pak 1200 korun.
Počet parkovacích míst se zvyšuje
Litoměřická radnice plní svůj slib. Postupně zvišuje počet parkovacích míst na sídlištích.
Osm nových míst přibylo v těchto únorových dnech v Baarově ulici na sídlišti Kocanda. Tyto
úpravy, včetně vybudování nového kontejnerového stání, přišly město na 600 tisíc korun.

BŘEZEN
Vedení města převzalo gotický
hrad
Po více než dvou letech náročných
oprav se roky nevyužívaný gotický
hrad stává skutečným historickým
klenotem
města
nabízejícím
smysluplné využití. Za účasti zhruba
stovky hostů převzalo dnes 4. 3. 2011
vedení litoměřické radnice od
dodavatele stavby objekt zahrnující
expozici
českého
vinařství,
degustační prostory pro prezentaci
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vín, archiv vín, konf. sál,
salonek s gotickou kaplí a
chráněnou dílnu.
Přestavba na moderní
multifunkční kongresové
a
turistické
centrum
se uskutečnila díky dotaci
z Regionálního operačního
programu
soudržnosti
Severozápad. „Litoměřice
získaly částku ve výši
137,8 milionů korun,
dalších zhruba 28 milionů
korun představoval vlastní
podíl města. Dodavatelem

Postup restaurátorských prací
na vstupním portálu hradu

stavby je firma Konstruktiva Konsit
a.s. Praha, dodavatelem interiérů
firma IDP s.r.o. Ústí nad Labem.
Srdcem
hradu
je
moderní
expozice, která se má stát turistickou
atrakcí nejen pro milovníky dobrého
vína. Expozice provede vinařstvím od
dávné historie, přes středověk
a novověk až po vinohradnictví 20.
a 21. století. Umožní poznat téma
vinařství z mnoha úhlů pohledů,
zábavnouformou seznámí s rozvojem
vinařství v dobových souvislostech. „Jsou zde
využity interaktivní prostředky pro prezentaci,
audiovizuální hry a projekce, mechanické 3D
modely a funkční předměty,“ podotkl Jiří
Patzl, vedoucí hradu, který je provozován
Centrem cestovního ruchu (CCR), tedy
příspěvkovou organizací města. Působivé jsou
nejen
velkoformátové
fotografie,
ale
i vyprávění Karla IV. o zdejších vinicích.
Zpestřením prohlídky se nepochybně stanou
vědomostní hry i starodávné dobové nástroje
používané ve vinařství. Návštěvníci se mohou
pokusit vyrobit i sklenici na víno. U exponátů
nechybějí ani popisky psané Brailleovým,
tedy slepeckým písmem. Opět prostřednictvím hologramu jsou návštěvníci vyzváni someliérem k
absolvování další části prohlídky věnované českému vinařství. Line sev patře po celém obvodu
konferenčního sálu. Každá z devíti zde zastoupených vinařských oblastí se prezentuje vlastní
výstavkou. Z patra mohou zájemci sledovat i film o rekonstrukci hradu, který bude po dobu
prohlídky promítán na velkoformátovém plátně konferenčního sálu.
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Tím však prohlídka hradu nekončí. Milovníci vína dostanou šanci navštívit degustační
prostory s původní kamennou dlažbou a klenutými stropy navazujícími na sklepní prostory,
v nichž se nachází archiv vín. V degustačních prostorách budou probíhat řízené či kombinované
degustace spojené s prezentací pěstování a výroby vína v Čechách s možností ochutnávky
tradičních českých odrůd a značek K dispozici je zde 20 míst k sezení.
Do archivu si lahodná
vína
může
ukládat
i veřejnost, případně firmy,
jež dostávají příležitosti
pořádat
v
degustační
místnosti
i
přilehlé
restauraci
společenské
akce.
Jejich
velkou
devízou může být fakt, že
se uskuteční v naprosto
netradičním prostředí, ve
kterém se snoubí moderní
interiéry s dávnou historií.
Díky gotickému hradu
se
Litoměřice
stávají
centrem
kongresové
turistiky. Umožňuje to
moderně
vybavený
konferenční sál pro zhruba
dvě
stě
osob
se
zachovalými
gotickými
artefakty. Prostorám sálu
dominují původní gotická
okna.
Část
okenních
výklenků je využita jako
místo
pro
sezení.
Atraktivní prostory kongresového sálu umožňují pořádání kongresů, konferencí, veletrhů, výstav,
prezentací firem, firemních akcí, recepcí, banketů, koncertů, plesů či módních přehlídek. Nebudeli jeho kapacita dostačující, mohou organizátoři akce využít i služeb sousedního domu kultury
s kapacitou sálu 660 míst. Hrad s kulturním domem je propojen.
Atraktivní reprezentační prostory konferenčního sálu jsou propojeny s historickým
monumentem kaple ze 14. století, ve které se dle dochovaných historických pramenů modlil i
Karel IV. Objevena byla náhodně při rekonstrukci hradu, stejně jako historické sklepení. Kaple je
tak dominantou salonku s kapacitou třinácti míst k sezení a jedenácti míst k stání, případně
sezení, umístěných na ochozu.
Za zmínku nepochybně stojí i chráněná dílna nacházející se v budově na nádvoří gotického
hradu. Ke koupi jsou v ní výrobky místní produkce, jejichž nákupem turisté podpoří charitativní
projekty. Kromě chráněné dílny je zde v provozu informační centrum gotického hradu. O patro
výš se nachází administrativní zázemí. Sídlo zde nalezne i právě vznikající destinační agentura
Českého středohoří.
Litoměřice mají za sebou z hlediska rozvoje velmi významné období. V roce 2009 uvedli do
provozu nový Domov pro seniory na Dómském pahorku a západní most, v loňském roce
modernizovaný zimní stadion a letos rekonstruovaný gotický hrad, který je jednou z dominant
královského města Litoměřice. Kronikáři nezbývá než si jen postesknout, že při tvorbě tohoto
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zápisu byl nucen vycházet z tiskových zpráv, neboť nebyl na slavnostní otevření hradu pozván.
Tak je tomu téměř při každé obdobné akci a kronikář si na to již pomalu zvyká.
Šanci prohlédnout si interiéry nově otevřeného gotického hradu v Litoměřicích a to i ty, které
jinak nebudou běžně přístupné, dostala i veřejnost. Dny otevřených dveří 22. a 29. března
proběhly za mimořádného zájmu veřejnosti o prohlídku hradu. První den přišlo odhadem osm
stovek návštěvníků.
U Kapličky v Pokraticích se zvýšil počet parkovacích míst
Novou zastřešenou autobusovou zastávku dostali v polovině března do užívání obyvatelé
Pokratic. Současně s její stavbou nacházející se přímo před dětským zdravotním střediskem došlo
v tomto prostoru i k výstavbě nových chodníků. Stavební úpravy se dotkly i prostoru před
sousedními panelovými domy. Provedeny byly tak, aby, že se zvýšila kapacita přilehlého
parkoviště z 19 na 35 Stavební úpravy související se stavbou autobusové zastávky, chodníků,
včetně bezbariérových nájezdů, a zvýšení počtu parkovacích míst U Kapličky si vyžádaly zhruba
430 tisíc korun.

DUBEN
O nové parkoviště v Pokraticích nebyl zájem
Na ploše nad Janáčkovou ulicí bylo během listopadu loňského roku otevřeno nové, hlídané
parkoviště pro cca 90 vozidel. Jeho kapacita však není využita, neboť ho využívá v průměru
dvanáct vozů. Celodenní stání přitom vyjde na pouhých patnáct korun denně. Jeho provozovatel
z důvodu nezájmu o nabízenou službu požádal město o ukončení pronájmu pozemku a o zvážení
nabídky na odkoupení stavby. Radní schválili ukončení smlouvy k 31. březnu a nabídku na jeho
odkoupení posoudí zastupitelé města.

KVĚTEN
Parkování na Dómu je omezeno
Areál Dómského náměstí, kde vozidla parkovala i přes zákaz vjezdu, je pro řidiče uzavřen. Po
dohodě vedení města, Katedrální kapituly u sv. Štěpána, která je vlastníkem pozemků na
Dómském náměstí, a Biskupství litoměřického zde platí nový režim vjezdu a parkování.
Na Dómském náměstí a v přilehlé Máchově ulici nyní mohou parkovat pouze návštěvy
objednané do biskupské rezidence a na úřad biskupství. Při parkování si musejí vyzvednout na
recepci biskupské kurie parkovací kartu a před odjezdem ji vrátit. Opatření se netýká těch, kteří
zde trvale bydlí. Během dopoledních nedělních bohoslužeb a větších akcí, jakými jsou významné
církevní slavnosti, kněžské dny apod., je možné parkovat zde volně.
Deratizace Litoměřic zahájena
Celoplošná deratizace města, včetně kanalizace, je v plném proudu. Do sklepů všech
rodinnýchi bytových domů a dalších objektů jsou postupně umísťovány jedové pasti. Průběžně
bude probíhat vyhodnocování situace a jejich doplňování. První fáze deratizace skončí do konce
června. Druhá proběhne na podzim. Akce bude stát město 300 tisíc korun.
Poslední celoplošná deratizace proběhla již před třemi lety a je to znát. Počet potkanů se zvýšil
a bylo zaznamenáno jejich opakované vnikání do domů a bytů.
Byty v centru nejsou na prodej
Byty nacházející se v centru Litoměřic město prodat nehodlá. Stejně tak zastupitelé zamítli
žádost jejich nájemníků o snížení výše nájemného, které ovlivní ve třech fázích plánovaná
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deregulace. O prodej, případně snížení nájmu požádaly zastupitele necelé tři stovky občanů.
Skutečnost, že někdo bydlí v lukrativní zóně města a jiný na okraji, musí být finančně
zohledněna. Není to pouze specialita Litoměřic, neboť obdobně je tomu i v jiných městech. Po
úplné deregulaci zaplatí nájemníci v centru 80 korun za metr čtvereční, zatímco například na
pokratickém sídlištio třicet korun méně, což se lidem žijícím na Mírovém náměstí a v přilehlých
ulicích nelíbí.

ČERVEN
Strážníci zadrželi muže s plynovou pistolí a střelnou zbraní
Hned dva případy související s ohrožováním osob zbraněmi řešili v polovině června týden
litoměřičtí strážníci.
V prvním případě odebrali jejímu majiteli nabitou plynovou pistoli na sídlišti Cihelna poté, co
s ní mířil na další osoby. Vzhledem k podezření ze spáchání přestupku předali záležitost
správnímu oddělení městského úřadu.
Druhý obdobný případ řešili strážníci v litoměřickém baru Desperado poté, co přijali
oznámení, že se zde pohybuje ozbrojený muž vyhrožující sebevraždou. Na místo vyrazily dvě
hlídky, které návštěvníka baru za použití donucovacích prostředků zadržely. Střelnou zbraň našly
na pánských toaletách, kde ji muž zřejmě zapomněl. Jak se ukázalo, není držitelem zbrojního
průkazu a ani průkazu malorážné střelné zbraně. Na místo přivolaná rychlá záchranná služba jej
převezla do nemocnice na vyšetření s cílem zjistit, zda netrpí psychickou poruchou. O případu
byla informována Policie ČR.
Podezřelí z krádeže napadli vedoucího prodejny
Oznámení o fyzickém napadení vedoucího litoměřické prodejny JOTIS přijala ve čtvrtek
16. června městská policie. Hlídka se na místě stala svědkem dalšího fyzického napadení
vedoucího, kdy útočníkem byli mladý muž a žena, důvodně podezřelí z krádeže v uvedené
prodejně. Dalšímu protiprávnímu jednání strážníci zabránili použitím donucovacích prostředků.
Vzhledem k agresivitě nasadili muži pouta a na místo zavolali Policii ČR.
Studenti a postižení ukončili mapování bariérovosti Litoměřic
Již dnes, na konci června, studenti a žáci Základní školy Lingua Universal a 1. Kladenské
školy podnikatelské administrativy společně s některými zdravotně postiženými občany ukončili
několik dní trvající mapování města právě z pohledu zdravotně handicapovaných. Výsledkem
bude mapa, ze které bude možné vyčíst která trasa je bezbariérová. K dispozici zdravotně
handicapovaným obyvatelům bude již na podzim. I když se situacu v poslední době hodně
zlepšila, je však stále řada míst, kam se vozíčkáři nedostanou vůbec, nebo jen s velkými obtížemi.
Z mapy by měli zdravotně postižení vyčíst, kam se mohou podívat bez pomoci, nebo jen
s pomocí. Zároveň by měla vzniknout turistická trasa městem, která by byla zdravotně
postiženým přístupná. Mapa a trasy posloužíi maminkám s kočárky.

ČERVENEC
Polovina parkovacích karet již je prodaná
O nové pokratické parkoviště v Janáčkové ulici nebyl mezi motorysty od loňského roku do
března letošního roku zájem a jeho provozovatel odstoupil od pronájmu pozemku a parkoviště
prodal městu.
Dnes musíme konstatovat, že o nové pokratické parkoviště v Janáčkové ulici
v Litoměřicích řidiči mají zájem. Z celkem 95 míst jich je v tuto chvíli již 48 prodáno a dalších
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dvacet zamluveno. Parkoviště v místě, kde bývá problém zaparkovat, město začalo provozovat
dnes 1. července. Elektronická vrata řidiči otevírají pomocí karty s čipem. Plocha napojená na
veřejné osvětlení je vybavena dvěma kamerami městské policie. Roční parkovné zde stojí 1500
korun.
Malí cyklisté dostávali odměnu
Cyklistické potřeby rozdávali dnes dopoledne (13. července) litoměřičtí strážníci na
Střeleckém ostrově malým cyklistům. Činili tak společně s Policií ČR. Dnes totiž byla
v Litoměřicích zahájena kampaň „Bez přilby už nevyjedu“, jejímž cílem je upozornit děti, rodiče,
pedagogy a veřejnost na nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu z jízdního kola.
Během této prázdninové akce bude městská policie společně s Policií ČR nejen na cyklostezce
podél
Labe
kontrolovat, zda děti
a mládež do 18 let nosí
při jízdě na kole přilbu.
Vzorní cyklisté získají
jako
odměnu
cyklopotřeby.
Děti,
které nebudou mít
přilbu, dostanou kupón
se slevou na její nákup
v litoměřické prodejně
Cyklo&Hobby. Akce
je pořádána v rámci
kampaně „Národní dny
bez úrazu 2011“, která
zajímavou
formou
informuje
občany
o tom, jak předcházet
úrazům,
zejména
v dopravě, ale také
v domácnosti, ve školách atd. V Litoměřicích jde o nejrozsáhlejší kampaň zaměřenou na prevenci
úrazů. Finančně jekampaň podpořenaz Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

SRPEN
Zloději řádí na hřbitově
Zloději kradou vše, od kovů až po květiny. Zloději si počkají na uzavření hřbitova a pak berou
všechno, co má jakoukoliv hodnotu. Letošní rok je pro hřbitov skutečně kritický. Nejprve
zmizela písmena z Památníku padlých, poté se zloději zaměřili na hroby významných osobností.
Z nich kradou, co se dá - kovové desky, plastiky, reliéfy, nápisy, jednotlivá písmena a další
kovové části hrobů a hrobek.
Prostředky na zajištění noční ostrahy Správa hřbitova nemá, je proto odkázána na městskou
policii. Strážníky tu skutečně občas potkáte, ne však 24 hodin denně, což není ani možné.
V některých obdobích, například o Dušičkách, je na hřbitově zvýšená frekvence hlídek. Jinak tam
strážníci chodí na kontroly dvakrát až třikrát do týdne. Určitým řešením by pro Správu hřbitova
bylo umístění bezpečnostních kamer, což se ale ukázalo jako nereálné. Zaplacení stálé ostrahy je
v současné době finančně nemožné. Město se snaží najít řešení ale otázkou je, jestli vůbec nějaké
existuje.
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ZÁŘÍ
Památky v sobotu otevřely své brány návštěvníkům
V rámci Dne otevřených památek, probíhajícího u příležitosti Dnů evropského dědictví, byl
v Litoměřicích 17. září v době od 9 do 17 hodin umožněn zdarma přístup do historicky
zajímavých objektů:
• Divadlo Karla Hynka Máchy Litoměřice, Máchovy schody
• Dům „Kalich“ Litoměřice, Mírové náměstí
• Historické podzemí s lapidáriem Litoměřice, Mírové náměstí
• Kostel sv. Václava Litoměřice, Václavské náměstí
• Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí
• Kaple sv. Jana Křtitele Litoměřice, Horní Dubina
• Kostel Všech svatých Litoměřice, Mírové náměstí
• Kostel sv. Vojtěcha Litoměřice, Vojtěšské náměstí
• Kostel sv. Jakuba Litoměřice, Dominikánské náměstí
• Katedrála sv. Štěpána Litoměřice, Dómské náměstí
• Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí
• Galerie a muzeum litoměřické diecéze, Mírové náměstí
• Galerie výtvarného umění Litoměřice, ul. Michalská
• Dům „Na Vikárce“, Litoměřice (Máchova světnička), Máchova ul.

Litoměřice mají nové ulice
Borůvková a Malinová jsou názvy nových ulic, které vznikly výstavbou rodinných domků na
Miřejovické stráni. Jahodová vznikla prodloužením ulice Sokolské. Naopak se ruší název ulice
Dr. Karla Fialy. I tento úsek ponese název ulice Žernosecká. Novou ulicí je i Opuková, která
vzniká poblíž ulice U Statku a Mlýnské. Nachází se severovýchodně od ulice A. Muchy.
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Alarmem proti zlodějům a násilníkům
12. září začali seniorům rozdávat strážníci Městské policie v Litoměřicích alarmy. Během
prvního dne rozdali dvacet „osobních strážců“ určených k přivolání pomoci při napadení nebo
zdravotních problémech. Šest centimetrů dlouhé zařízení napájené baterií si lze připnout
ke kabelce, případně pověsit na zápěstí či k opasku. Vytažením poutka v případě nouze začne
hlasitě houkat. Siréna se vypíná zpětným zasunutím kovového zakončení do alarmu.

ŘÍJEN
Parkoviště za kulturním domem radní zpoplatnili
Počátkem října bylo parkoviště za kulturním domem s více než čtyřmi desítkami parkovacích
míst zpoplatněno. Hodina stání zde nyní stojí deset korun. Instalován zde byl nový automat,
stejně jako U Hvězdárny.

LISTOPAD
„STOP JEDŮM“
Braňme se dovozu a spalování jedovatých kalů v Ústeckém kraji
Dnes, v sobotu 12.
listopadu, proběhla na
Mírovém náměstí od 10.
hodin demonstrace proti
dovozu a spalování
ostravských
kalů
v čížkovické cementárně
Lafarge Cement, a.s.
Svůj postoj bylo možné
vyjádřit nejen účastí na
demonstraci,
ale
i
podpisem
petice
v Informačním centru
Městského
úřadu
v
Litoměřicích
na
Mírovém náměstí, v kanceláři
Czech point nebo v Hradu
Litoměřice.
Demonstraci
organizoval Libor Pisklák. Jejího
průběhu se zůčastnila zhruba
tisícovka lidí s transparenty
odsuzujícími spalování kalů. Na
improvizované tribůně vystoupill
mimo jiné i starosta Litoměřic.
Iniciátoři boje proti spalování
kalů v čížkovické cementárně byli
příjemně překvapeni množstvím
podpisů na petičních arších, které
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v minulých dnech distribuovali
jakožto
občanská
iniciativa
„Občané proti kalům“. Prozatím
se pod petici podepsalo 9367
občanů převážně z litoměřického
regionu, ale objevily se na ní
i podpisy z Lovosic, Ústí nad
Labem, Teplic či Děčína.
Ačkoli sběr petičních archů
byl uzavřen již v pátek 18.

listopadu, stále ještě přichází petice
zaslané poštou z okolních obcí.
Petice bude v nejbližší době předána
zástupcům Ústeckého kraje, kterým
je určena.
Vyhlášení regulace zdrojů
znečištění
Podle krajského regulačního řádu
byl 14. listopadu od 13.00 hodin vyhlášen signál REGULACE. Signál regulace pro Ústecký kraj
byl vyhlášen proto, že nastala smogová situace pro znečišťující látku suspendované částice
PM10. Platnost signálu je až do odvolání.
Současně byla veřejnosti poskytnuta tato informace:
- Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým
dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 150 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu
regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem.
- Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
- Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

PROSINEC
MHD v Litoměřicích
Vítězného uchazeče nabídkového řízení na provozování městské hromadné dopravy
v Litoměřicích, vybrala včera 6. prosince rada města v režimu mimořádné situace poté, co
smlouvu městu vypověděl Dopravní podnik Ústeckého kraje (DPÚK). Je jím Semilská dopravní
společnost BusLine, která bude od 1. ledna příštího roku provozovat v Litoměřicích městskou
hromadnou dopravu. Důsledkem je, že od 1. ledna dojde ke zvýšení jízdného ze současných osmi
na deset korun a v případě dětí od šesti do patnácti let z nynějších čtyř na pět korun. „K navýšení
ceny, která byla dlouhodobě ve srovnání s okolními městy podprůměrná, dochází po dlouhých
letech. Důvodem jsou změny daňové sazby a také růst cen pohonných hmot. Radní zároveň
schválili i seznam osob, jež mohou cestovat zdarma. Zdarma budou přepravovány děti do šesti let
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v doprovodu dospělé osoby, dětský kočárek s dítětem, držitelé průkazů ZTP
a ZTP/P, včetně průvodce a vodícího psa, dále psi podrobující se speciálnímu výcviku, strážníci
městské policie v uniformě, senioři starší 70 let, jež se prokáží osobním dokladem, a držitelé
stříbrné a zlaté Janského plakety či některé úrovně Zlatého kříže Českého červeného kříže.
Společnost BusLine hodlá používat nízkopodlažní autobusy s pohonem na plyn, který budou
po dostavbě čerpací stanice u mostu generála Chábery tankovat přímo v Litoměřicích a ne až
v Ústí nad Labem, jako tomu bylo dosud.
Litoměřice letos stál provoz MHD 2 miliony 750 tisíc korun. Pro příští rok počítá městský
rozpočet s částkou 3,2 milionu korun. Město přitom bude hradit dopravci pouze skutečnou
kompenzaci ztráty z přepravného.

Městská památková rezervace, kulturní památky:
Věž katedrály je i letos otevřena
Věž u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích je od května opět otevřena
veřejnosti, a to každou sobotu od 13 do 17 hodin. Otevřena bude až do října. V hlavní turistické
sezoně (červenci a srpnu) v pondělí, středu, pátek a sobotu od 13 do 17 hodin, mimo letní
prázdniny (květen - červen a září - říjen) pouze v sobotu, rovněž od 13 do 17 hodin. Návštěvu
věže pro skupinu nad pět osob mimo otevírací dobu je možno domluvit předem.
V jejím přízemí je umístěna pokladna (detašované pracoviště Centra cestovního ruchu
Litoměřice), kde si návštěvnici mohou koupit pohlednice a suvenýry. Vstupné je 50 korun, děti,
studenti a senioři zaplatí polovinu.
V loňském roce ji od dubna do října navštívilo celkem 1 794 lidí, čímž se stala jedním
z nejvíce navštěvovaných turistických míst ve městě.
Oprava památek
Opravy nemovitostí na Území městské památkové rezervace Litoměřice probíhaly
i v letošním roce. Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón (dotační titul Ministerstva kultury) byly v letošním roce opraveny tyto
kulturní památky:
- Biskupská rezidence čp. 1 - kaple sv. Vavřince (majetek Biskupství litoměřického) restaurování štukové figurální a ornamentální výzdoby a malby čtyř medailonů na stropě celkové náklady 156 000,- Kč, podíl vlastníka 26 000,- Kč, podíl města 32 000,- Kč a příspěvek
MK ČR 98 000,- Kč
- Městské opevnění na p.p.č. 178/2 a p.p.č. 180 (fasáda domu čp. 289) - oprava fasády domu,
součásti hradeb a vyspárování zdiva - celkové náklady 333 097,- Kč, podíl vlastníka 143 097,Kč podíl města 34 000,- Kč a příspěvek MK ČR 156 000,- Kč
- Dům č.p. 4/12 v ulici Jezuitské - oprava střechy a oprava a nátěr fasády - celkové náklady
650 051,- Kč, podíl vlastníka 260 051,- Kč, podíl města 190 000,- Kč a příspěvek MK ČR
200 000,- Kč.
- Dům č.p. 5/10 v ulici Jezuitské - oprava střechy a oprava a nátěr fasády - celkové náklady
600 000,- Kč, podíl vlastníka 240 000,- Kč, podíl města 60 000,- Kč a příspěvek MK ČR
250 000,- Kč.
- Dům č.p. 201 na Kapucínském náměstí - oprava střechy a oprava a nátěr fasády - celkové
náklady 500 000,- Kč, podíl vlastníka 250 000,- Kč, podíl města 104 000,- Kč a příspěvek MK
ČR 146 000,- Kč.
Celkový příspěvek z Programu Ministerstva kultury ČR na výše uvedené akce činil 800.000,- Kč,
příspěvek Města 550.000,- Kč a spoluúčast vlastníků nemovitostí 948.000,- Kč.
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Probíhaly také opravy nemovitostí na území Městské památkové rezervace Litoměřice, kde
náklady opravy nesl na bedrech sám vlastník, bez finančních příspěvků státu, například v ulici
Lidické oprava fasády domu čp. 69/8 a další.
Přeměna Kapucínského náměstí
V průběhu letošního května byla dokončena výrazná proměna Kapucínské náměstí, jehož
„modernizace“ byla zahájena
v říjnu loňského roku. Stála
2 miliony 400 tisíc korun,
z čehož půl milionu korun
představuje příspěvek Správy
úložišť
radioaktivního
odpadu,
který
město
Litoměřice dostává každý rok
jako satisfakci za provoz
úložiště Richard. Cílem bylo
vrátit
náměstí
původní
poslání,
aby
se
stalo
příjemným místem odpočinku,
s důstojným přístupem ke
kostelu svaté Ludmily, který
je zdejší dominantou.
Náměstí má nové dlážděné
chodníky a zásobovací komunikaci, nové veřejné osvětlení, včetně moderního mobiliáře, jako
jsou lavičky, odpadkové koše a pítko. Bylo zde vybudováno několik automaticky zavlažovaných
travnatých ploch a záhony, které jsou osazeny trvalkami, letničkami a dvěma magnóliemi.
Prostor je na rozdíl od minulosti v jedné úrovni, s hlavní cestou vedoucí středem přímo ke
kostelu.
Pokračování oprav hrobů významných osobností na Městském hřbitově v Litoměřicích.
Na Městském hřbitově
v Litoměřicích je 91
dochovaných hrobů
významných osobností,
z nichž většina hrobů je
v majetku města, které se
o ně stará a průběžně je
opravuje. K nim je nutno
zařadit i hrob pana Franze
Křepka (starosta
Litoměřic) na hřbitově
v Soběnicích. V letošním
roce jich bylo opraveno 5
(Julius Lippert, Antonín
Michal, Franz Wolf von
Wolfinau, Wilhelm Riedel
a Ferninand Martin). Město za opravu zaplatilo 105.000,- Kč.
V minulých létech byla finanční částka uvolňovaná městem na údržbu a opravu hrobů
významných osobností podstatně vyšší. Vzhledem k jejich stáří vyžadují stále častěji i opakované
opravy, na které není dostatek finančních prostředků.
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IV. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, TURISTIKA
ŠKOLSTVÍ
Základní školy pořádají Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří probíhají v těchto lednových dnech (10. - 18. ledna) na všech
základních školách zřizovaných městem Litoměřice. Jejich cílem je umožnit jak rodičům, tak
i budoucím prvňáčkům poznat zázemí a činnost školy, seznámit se s mimoškolními aktivitami,
v některých případech i být přítomen výuce a diskutovat s pedagogy o konkrétních dotazech ještě
před konáním zápisů do prvních tříd.
V rámci Dnů otevřených dveří zaznívají informace o zaměření jednotlivých škol, až už jde
o rozšířenou výuku jazyků, výpočetní techniky, tělesné výchovy, matematiky, hudební výchovy,
ekologické nebo etické výchovy. V případě, že rodiče nepreferují konkrétní zaměření, mohou
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města umístit děti do školy dle spádového obvodu svého
trvalého pobytu. Zápisy do prvních tříd se v Litoměřicích konají 1. a 2. února.
Zápisy do prvních tříd
V Litoměřicích 1. února začaly dvoudenní zápisy do prvních tříd základních škol. Z důvodu
jarních prázdnin, které na Litoměřicku začínají už 7. února, probíhají o několik dní dříve, než
bývá obvyklé.
Například na Základní škole Na Valech připravili učitelé pro budoucí prvňáčky putování za
zvířátky do pohádky. V jeho průběhu děti na různých stanovištích prokazovaly zábavnou formou
své dovednosti, a tím i svou připravenost na školní docházku.
K zápisu se dostavily děti ročníků 2004-2005, pokud do začátku školního roku 2011/12 dovrší
6 let věku a děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky. Jeho výsledky předčily
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očekávání. Předpovědi o tom, že v litoměřických základních školách mírně poklesne počet
prvňáčků, se nenaplnily. V letošním roce chodí do prvních tříd 281 školáků. K zápisům, jež
proběhly 1. a 2. února, se dostavilo celkem 358 dětí. Z tohoto počtu je však zhruba 47 dětí, jimž
byl udělen odklad povinné školní docházky. Jelikož v tomto období teprve dochází
k projednávání doporučení o odkladech s poradenskými zařízeními, je podle ředitelů základních
škol možné, že konečný počet může být i vyšší. Celkově by do 1. tříd mělo nastoupit kolem 300
dětí, což je více, než jsme původně očekávali. Důvodem je migrace obyvatel z jiných měst do
Litoměřic a fakt, že na naše základní školy se zapisovaly i děti z obcí, které vlastní základní školu
mají. Největší zájem byl opět o Masarykovu základní školu, která však z kapacitních důvodů
otevírá jen dvě třídy. Taktéž po dvou prvních třídách otevírají ostatní základní školy. Výjimkou
je Základní škola Ladova, která stejně jako loni, otevírá tři třídy. Ve stejných dnech proběhl zápis
i na soukromé základní škole Lingua Universal, kam se dostavilo dalších 22 dětí.
Zápis do mateřské školy
Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace zřízená Městem
Litoměřice vyhlásila zápis do mateřské školy na školní rok 2011/2012, který se koná 23. a 24.
března 2011 od 13.00 do 16.00 hodin na těchto odloučených pracovištích (MŠ Paletka, Eliášova
1, MŠ Mašinka, Nerudova 4, MŠ Kamarád, Stránského 22, MŠ Delfínek, Baarova 2, MŠ
Sluníčko, Alšova 33, MŠ Lipová, Mládežnická 17, MŠ Beruška, Revoluční 30, MŠ Pohádka,
Plešivecká 17, MŠ Kytička, Masarykova 30, MŠ Větrník, Ladova 431, MŠ Sedmikráska, Ladova
Zákonní zástupci mohou zapisovat děti, které dovrší tří let věku do 30. 6. 2012. Při zápisu je
nutné doložit rodný list dítěte, trvalý pobyt dítěte v Litoměřicích a zákonného zástupce.
K zápisu se dostavilo o padesát dětí více, než je kapacita. O umístění dětí požádalo 320
rodičů, přičemž volných míst je 270. Podle ředitelky mateřských škol není důvod k panice.
K zápisu totiž přišly i ty, které dovrší třech let až v průběhu příštího školního roku. Zájem o místo
mají i rodiče 40 dětí z okolních obcí. Přednost však dostanou rodiny s trvalým bydlištěm
v Litoměřicích. Jistotu přijetí pak má v souladu se zákonem 35 předškoláků.
Dle demografického vývoje by tento rok měl být posledním, kdy poptávka výrazněji
převyšuje kapacitní možnosti litoměřických mateřských školek, které mají celkem 885 míst.
Další ročníky již nejsou populačně tak silné.
Gastro Hradec 14. 4. 2011
Další ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů přinesl Střední škole Pohoda Litoměřice
bronzové medaile. Naši školu zastupovala Eliška Paťchová se svými slavnostními dorty
(„Litoměřický klenot“ a „Královské pokušení“), Martina Zubková se slavnostní mísou
(„Pohoda“).
Litoměřické sbory dobyly Olomouc
Obrovského úspěchu dosáhly litoměřické sbory Puellae cantantes, Modrásci a Syrinx na
prestižním mezinárodním soutěžním festivalu svátky písní, který se 10. a 11. června uskutečnil
v Olomouci. Do Litoměřic totiž přivezly pěvecká sdružení fungující při Základní škole Boženy
Němcové zlato hned z pěti kategorií.
Zpívající dívky, jak zní v překladu Puellae cantantes, získaly čtyři zlaté medaile (v kategorii
dětských sborů do 16 let, mládežnických sborů do 19 let Superior, v kategorii populární hudba
a folklór a capella). V soutěži o absolutního vítěze festivalu v konkurenci dalších pěti sborů
z Itálie, Singapuru, Polska, Finska a ČR obsadily krásné druhé místo za prvním univerzitním
sborem
z Polska. „Modrásci si vyzpívali stříbrnou medaili v kategorii dětských sborů do 12 let a Syrinx
zlatou medaili v kategorii komorních sborů Superior. Syrinxu nakonec unikla nominace do Grand
Prix o jediný bod.
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Jak naučit děti lásce ke knížkám
Cílem projektu „Knížka pro prvňáčka“ je podchytit již v raném věku zájem dítěte o knihu.
V rámci zakončení letošního třetího ročníku celorepublikové akce převzali ve středu 15. června
dopoledne v Divadélku Minimax prvňáčci z Masarykovy základní školy a Základní školy Boženy
Němcové v Litoměřicích originální knížky. Pracovnice dětského oddělení Knihovny Karla Hynka
Máchy v Litoměřicích jim předaly knihu Zmizelá škola, speciálně vydanou pro dvacet tisíc
školáků z České republiky, kteří se projektu účastnili.
V průběhu ledna až dubna knihovna pořádala pro děti besedy, literární kvízy a četbu pohádek.
Cílem bylo podnítit jejich zájem o knížky tak, aby si i v busoucnu nacházely do knihovny cestu.
Co se děje ve školách a školkách o prázdninách
V průběhu prázdnin ve školských zařízeních zřizovaných městem Litoměřice vládne čilý
stavební ruch. Opravy jsou v plném proudu a vyžádají si téměř pět a půl milionu korun.
Ve výdejně obědů Základní školy Ladova probíhá za 400 tisíc korun kompletní rekonstrukce
vývařovny, spočívající v pokládce nové dlažby a instalaci nových rozvodů vody, elektřiny
i odpadů. 840 tisíc korun je určeno na modernizaci sociálního zařízení v Mateřské škole Ladova
1. Celkem 150 tisíc zde pak bude stát odstranění havárie kanalizace. V sousední školce v Ladově
ulici probíhá výměna oken a meziokenních vložek za téměř 900 tisíc korun. Část oken bude
vyměněna i ve školce v Masarykově ulici. Zde náklady dosáhnou 120 tisíc. V Masarykově
základní škole je zase třeba izolovat proti zemní vlhkosti školní družinu. Město na realizaci této
akce uvolnilo půl milionu korun. Finančně nejnáročnější je ale oprava obkladů, dlažeb,
rekonstrukce odpadů, rozvodů vody, topení a instalace nové vzduchotechniky v šatnách sportovní
haly ZŠ U Stadionu. Všechny stavební akce budou ukončeny do konce prázdnin.
Největší soukromá škola v Litoměřicích slaví dvacet let existence
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Jarošově ulici v Litoměřicích
slaví v těchto dnech 20. výročí své existence. Přivítat nové studenty školy přišel do kina Máj
u příležitosti zahájení nového školního roku i starosta města Ladislav Chlupáč. Poděkoval řediteli
Ladislavu Šrejbrovi a jeho pedagogickému sboru za to, že v Litoměřicích nabízejí opravdu
pestrou škálu vzdělávání, od učebních oborů, maturitních oborů, až po gymnázium, což není
nikterak jednoduchou záležitostí. Těší mě, že právě tato škola v našem městě působí, a chtěl bych
jí popřát další úspěšné roky,“ konstatoval starosta na adresu největší soukromé školy ve městě.
Za dvacet let své existence vychovala škola více než 2200 žáků, kteří odcházeli s výučním
listem nebo maturitním vysvědčením. Zaměstnala 250 interních nebo externích učitelů. Nejvyšší
počet studentů přitom měla ve školním roce 2006/2007, a to celkem 526. V tomto školním roce
jich je téměř čtyři sta. Nabízí studium v osmnácti učebních oborech. Největší zájem mladí lidé
jeví o obory kadeřnice a automechanik, které zároveň patří mezi školou nejdéle nabízené.
Naopak, mezi nové a úspěšně se rozvíjející patří například obor grafický design. Novinkou je
zahájení provozu Univerzity třetího věku.
Do regionu vstupuje Vysoká škola aplikované psychologie
Do Terezína přichází vysoké školství. Happenningová akce, jejímž cílem bylo zábavnou
formou seznámit obyvatele tohoto regionu s obsahem studia, se uskutečnila v pátek 9. září na
Mírovém náměstí v Litoměřicích. Školu přišel podpořit i senátor Alexandr Vondra společně se
starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem.
Do regionu vstupuje druhá vysoká škola. První
byla soukromá škol Ekonom, která zde již několik let úspěšně funguje i jako konzultační
středisko pražské zemědělské univerzity, jejíž profesoři v Litoměřicích vyučují v bakalářském
i navazujícím magisterském studiu obor veřejná správa a regionální rozvoj. Za několik dní zahájí
výuku v sousedním Terezíně nová Vysoká škola aplikované psychologie, jež nabídne studium
jiného charakteru a jejíž studenti budou bydlet v budově bývalého teologického konviktu
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v Litoměřicích. Studijní obor Personální
a interkulturní management, který
v rámci studijního programu Humanitní
studia VŠAPs letos otevře, je přitažlivý
pro maximální podíl psychologie,
sociologie a dalších společenskovědních
předmětů. Na druhé straně je vyvažují
obory
manažerské,
personalistické
a interkulturní, které umožňují široké
praktické uplatnění. Rektor Štefan
Medzihorský informoval, že otevírají
také Centrum celoživotního vzdělávání,
tedy studium při zaměstnání, zakončené
titulem bakalář.

KULTURA
Zemřel Pavel Vašák, odborník na K. H. Máchu
V neděli 6. února na chalupě
v Dolních
Nezlech
na
Litoměřicku zemřel literární
vědec a pedagog Pavel Vašák,
který by jinak ve čtvrtek
oslavil sedmdesátiny.
S místem Máchovy smrti
spojil i odborný život, knihami
Literární pouť Karla Hynka

Máchy, Česká pouť K. H. M. a přepisem jeho
Šifrovaného deníku postavil pomník sobě i českému
národnímu básníku.
Narodil se 10. 2. 1941 v obci Skorkov u Havlíčkova
Brodu, otec byl vesnický učitel, jehož výřečnost Vašák
zdědil. Bratr Karel (1929) odešel v roce 1948 do
Francie, kde později působil v UNESCO. Vašák po
studiích na Matematicko-fyzikální fakultě UK pracoval
v Ústavu pro českou literaturu, jeho oborem byla
matematická lingvistika.
V letech 1968 až 69 studoval ve Štrasburku, po
listopadu 1989 pak v Paříži na Sorbonně vyučoval jako
hostující profesor. Přednášel také na Pedagogické
fakultě UK, kde byl v letech 2001–2005 děkanem. Loni
na jaře ocenila jeho dílo Akademie literatury české
cenou Máchova růže. V říjnu 2010 zorganizoval
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s Klubem českých spisovatelů a městem Litoměřice konferenci věnovanou výročí Máchovy
exhumace 1. 10. 1938.
Jak už bylo zmíněno výše, největší pozornost Pavel Vašák věnoval ikoně romantické
literatury: Karlu Hynku Máchovi. V edici Literární pouť Karla Hynka Máchy sebral
dostupné ohlasy Máchova díla (především Máje) v letech 1836-1858 a snažil se o doložení
důležitosti tohoto období pro jeho recepci.
Mácha autor deníků i Máje
Na tuto edici navazuje edice Česká pouť Karla Hynka Máchy, která sleduje vývoj
máchovského mýtu až do roku 1939. Pavel Vašák také přispěl do sborníku Prostor Máchova
díla svojí teorií o fungování tzv. zástupného jazyka. Kniha Šifrovaný deník Karla Hynka
Máchy obsahuje úplný přepis Máchových zakódovaných zápisků z roku 1835 a snaží se o shrnutí
sporů nad Máchovými intimními deníky.
Pavel Vašák se nevěnoval pouze Máchovi a matematickým postupům, význačná je i jeho
činnost recenzní, publicistická, fejetonistická a reportážní. Jeho velkou vášní bylo také
kulinářství, jeho vtipná fejetonistická kuchařka Poezie kuchyně aneb Recepty s příběhy vyšla
v roce 1990.

Zemřel malíř Arnold Richter
Dříve, než skončila jeho Jubielní výstava obrazů „Arnold Richter a Ateliér Miřejovice“
v reprezentativním prostoru Gotického hradu v Litoměřiccích, pan Arnold Richter zemřel.
Malíř a grafik Arnold Richter byl v zasvěcených kruzích legendou, kterou nenazval nikdo
jinak než „Mistrem“. Svérázná osobnost s neméně svérázným přístupem k životu, který ovšem
nebyl vždy a všude vítaným, především v době minulé. Věnoval se tedy raději duším
nepopsaným - dětem. Pedagogicky je vedl na základních školách a na gymnáziích. Spousta žáků,
kterým předával nezištně své zkušenosti, za ním docházela průběžně téměř půl století do jeho
ateliéru v Miřejovicích. Jeho školou prošla jména jako Šrůtek, Leták, Pisklák a mnoho dalších.
Mistr své studenty neučil „pouze“ vládnout štětcem, ale jeho snahou rozhodně ne marnou bylo
vybavit děti do života, vychovat osobnosti. Dal jim mnoho. Dal jim i sebe samého. Měl je velice
rád, i když to přes jeho tvrdou skořápku nebylo vždy na první pohled patrné. Ale ony to věděly
a city byly vzájemné.
Mistrovi odchovanci se rozhodli vzdát mu hold u příležitosti jeho 80. narozenin (narodil se
3. 3. 1931 v Praze), kdy mu poblahopřáli osobitým způsobem - uspořádali souhrnnou výstavu
jeho děl. Byla zahájena 3. 11. 2011 vernisáží, jež byla mimořádná jak vystavovanými
olejomalbami a grafikami, tak počtem hostů, kteří se dostavili. Velká pocta, velká satisfakce,
kterou si Arnold Richter zasloužil. Souběhem dění dovršení až symbolické. Pocty, bohužel té
poslední, se mu dostalo 25. listopadu 2011 od 12.00 v kostele Všech svatých na Mírovém
náměstí. Výstava jeho obrazů potrvá do konce listopadu.

J

e těžké se smíř it s tím,
že
vás
opouší
někdo, koho jste znali,
někdo, koho jste si
vážili. Někdo, kdo tady
měl být navěky.
Myslel jsem si, že by bylo
zajímavé zapsat
do kroniky rozhovor s panemVašákem i s panem Richterem. Bohužel jsem si to
pouze myslel a plánoval, ale nestihl zrealizovat. Jak to tak vypadá, tak už teď
rozhovor s nimi nikdy nepovedu. I když ... ?
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XXI. ročník
mezinárodního
varhanního festivalu

LITOMĚŘICKÉ
VARHANNÍ
LÉTO
konané pod záštitou starosty města
a biskupa litoměřického
Koncerty se každoročně konají v katedrále
sv. Štěpána na Dómském náměstí od 19
hodin, vstupenky jsou v prodeji na místě
vždy 30 minut před začátkem koncertu.
Letošní vstupné bylo pro dospělé 150
korun a pro děti a studenty 50 korun.

1. festivalový koncert
15. června 2011
Interpret:

JEAN-CHRISTOPHE GEISER (ŠVÝCARSKO)
Program:
Nikolaus Bruhns (1660 - 1697)
Preludium e moll („das Grosse“)
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludium e moll BWV 548
Chorál „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ BWV 645
Fuga e moll BWV 548
Guy Ropartz (1864 - 1955)
Prélude funébre

69

Felix Mendellsohn-Bartholdy (1809 - 1847)
Preludium a Fuga c moll
Louis Vierne (1870 - 1937)
Prelude
Carillon (z cyklu Piécez en style libre)
je absolventem dvou vysokých škol ve Švýcarském Bernu. Na
konzervatoři studoval hru na klavír a varhany u Otto Segera a Heinricha Gurtnera a současně se
na místní univerzitě zabýval studiem hudební vědy a práva. Během studií dvakrát obdržel
stipendium nadace Ernsta Göhnera, což mu umožnilo prohloubit své zkušenosti pod vedením
Francois-Henri Houbarta v Paříži a účastnit se několika interpretačních kurzů. Na základě
úspěšného konkurzu byl ve svých 26 letech jmenován titulárním varhaníkem v katedrále
v Lausanne. O dva roky později se stal profesorem varhanní hry na místní vysoké škole.
V současné době zde působí také jako děkan pro oddělení hry na varhany a cembalo. Inicioval
projekt stavby nových varhan v katedrále Lausanne, které byly uvedeny do provozu v roce 2003.
Jedná se o největší varhany ve Švýcarsku, které postavila firma C. B. Fisk tak, aby v sobě
spojovaly atributy čtyř základních varhanářských stylů. V Lusanne vykonává také práci
uměleckého ředitele Společnosti pro koncerty v katedrále.
první koncert byl 15. 6. 2011 tradičně od 19 hodin.
Lavice katedrály byla zaplněna tak z třetiny, typnul bych okolo stovky příznivců varhanní
hudby. Koncert a současně letošní ročník mezinárodního festivalu uvedl místostarosta Litoměřic
Ing. Krejza, který mimo jiné připomněl, že zahajuje již dvacátý první ročník. Popřál pěkný
kulturní zážitek a tak zahájil koncert.
Na konci předal kytičku a jako poděkování za aplaus varhaník přidal ještě jednu kratší
skladbu. Uvítání před koncertem proběhlo na MěÚ a provedl je místostarosta Ing. Krejza.

Jean-CHristophe Geiser

2. festivalový koncert
29. června 2011
Interpret:

JAROSLAW WRÓBLEWSKI (POLSKO)
Program:
Paul Hofhaymer (1459 - 1537
Salve Regina
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)
Preludium g moll BuxWV 163
Anton Heller (1923 - 1979)
Fantasia super Salve Regina
Jehan Alain (1911 - 1940)
Suite (Introduction et variations, Scherzo, Choral)
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Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludium a Fuga D dur BWV 532
Johann Nepomuk David (1889 - 1977)
Chaconne a moll

Jaroslaw Wróblewski

započal svou uměleckou dráhu ve varhanní třídě prof. Marie
Terlecké v Bialystoku. V letech 1988 - 1993 studoval na Chopinově hudební akademii
ve Varšavě, kde absolvoval ve třídě prof. Józefa Serafina. V období let 1993 - 2002 studoval na
Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum v Salcburku nejprve na „Koncertní
fakultě“ ve třídě prof. Heriberta Mtzgera a od roku 1995 na fakultě katolické kostelní hudby, kde
absolvoval s vyznamenáním varhanní hru, sbormistrovství, varhanní improvizaci a duchovní
kompozici.
Jaroslaw Wróblevsky získal v roce 2006 doktorát v oblasti interpretace na Krakowské hudební
akademii. V současnosti působí jako docent na Katolické univerzitě v Lublinu a na Chopinově
hudební akademii ve Varšavě a jako učitel varhanní hry na Elsnerově hudební škole ve Varšavě.
Kromě své umělecké činnosti vede přednášky, semináře a mistrovské kurzy, publikuje vlastní
teoretické práce a přispívá do encyklopedií.

3. festivalový koncert
27. července 2011
Interpret:

KRZYSZTOF LUKAS (NĚMECKO)
Program:
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludium a Fuga h moll BWV 544
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Wer nur den lieben Gott lässt Walten BWV 691
Georg Böhm (1661 - 1733)
Wer nur den lieben Gott lässt Walten - partita
César Franke (1822 - 1890)
III. chorál a moll
Olivier Messiaen (1908 - 1992)
„ L’Ascension“
- II. Alleluias sereins d’une qui désire le ciel
- III. Transports de joie d’une ame devant la gloire du Christ qui est la sienne
Louis Vierne (1870 - 1937)
VI. Symfonie, op. 59
- II. Aria
- V. Finale
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započal svá studia v rodném Polsku u Juliana Gembalského na hudební
univerzitě v Katowicích. Poté se přestěhoval do německého Stuttgartu, kde pokračoval
postgraduálním studiem na hudební univerzitě u Jona Laukvika v nejvyšším studijním programu,
který německé hudební školství nabízí. Umělecké vzdělání si doplnil účastí na mnoha
mistrovských kurzech, vedených téměř všemi významnými evropskými varhaníky. Zvláštní vliv
na něho měla setkání s Tonem Koopmanem a Guy Bovetem.
Od roku 2007 vyučoval varhanní hru jako asistent prof. Karola Szymanowského na univerzitě
v Katowicích. V současné době pracuje na své dozertační práci na téma tempo rubato ve varhanní
hudbě. Vede mistrovské interpretační kurzy v různých zemích.

Krzysztof Lukas

4. festivalový koncert
17. srpna 2011
Interpret:

MICHAL MARKUSZEWSKI (POLSKO)
Program:
Tabulaturbuch
Phantasia VII toni
Danzig 1591
Allein ahn dich Herr
Vater unser im Himmehreich
Johann Adam Reincken (1623 - 1733)
Fuga in g
Michal Markuszewski (*1980)
Preludium pro Organo Pleno (improvizace v barokním stylu)
Georg Böhm (1661 - 1733)
Vater unser im Himmelreich
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Sinfonia z Kantáty č. 29 „Wir danken Dir, Gott“
Mieczyslaw Surzyński (1866 - 1924)
Elégie op. 30 (z Improvizací pro varhany)
Jan Gawlas (1901 - 1965)
Preludium a Fuga F dur op. 13
Mortitz Brosing (1815 - 1887)
Předehra „o Herr Jesu, gib, dass eir“ op. 8b nr 1
Postludium d moll op. 58 nr. 4
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César Franke (1822 - 1890)
Piéce Héroïque
Olivier Messiaen (1908 - 1992)
Le banquet céleste
Michal Markuszewski (*1980)
Fantasie (improvizace v romantickém stylu)
se narodil roku 1980 ve Varšavě. V roce 2004 absolvoval
s vyznamenáním na Chopinově hudební akademii ve Varšavě varhanní hru u prof. Joachima
Grubicha a klavírní hru u prof. Kazimiera Gierzoda. V roce 2007 dokončil postgraduální studium
na Universität der Künste v Berlíně (varhanní improvizece u prof. Wolfganga Seifena) a v roce
2008 na Hochschule für Musik ve Würzburgu (varhanní hra u prof. Christopha Bosserta).
Mezi jeho zájmy patří i problematika restaurování historických varhan. Je členem Společnosti
varhanních nadšenců a Asociace pro výzkum a uchování slezských varhan (VEESO).
Zdokumentoval více než 300 polských varhan. Z jeho iniciativy byly zrestaurovány varhany
v evangelicko-reformovaném kostele ve Varšavě, kde půsoil jako varhaník od roku 2004. V roce
2007 získal stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví.

Michal Markuszewski

5. festivalový koncert
31. srpna 2011
Interpret:

DALIA JATAUTAITE (LITVA)
Program:
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Toccata a Fuga F dur
Concerto d moll BWV 596 (podle Antonia Vivaldiho)
Juozas Naujalis (1869 - 1934)
„Priere“
M. K. Čiurlionis (1875 - 1911)
Fuga „Kyrie eleison“
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)
Sonáta B dur
- Allegro con brio
- Andante religioso
- Allegreto
- Allegro maestoso e vivace
Louis Vierne (1870 - 1937)
Toccata (Suite Nr. 2 op. 53)
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začala hrát na klavír v šesti letech. V roce 1983 absolvovala na litevské
hudební a divadelní akademii a získala diplom ze dvou oborů - klavírní a varhanní hra. Po
absolutoriu se zúčastnila mnoha mistrovských kurzů u nejvýznamnějších světových varhaníků.
V roce 1995 absolvovala s vyznamenáním studium kostelní hudby u prof. E. Triebela na hudební
univerzitě v Grazu (Rakousko).

Dalia Jatautaite

V současné době vyučuje varhanní hru na konzervatoři v Kaunasu a podílí se na mnoha
projektech (koncerty a festivaly) neziskové organizace s názvem Kaunaské centrum pro duchovní
hudbu, kterou založila před více než 10 lety.

6. festivalový koncert
14. září 2011
Interpret:

JAKUB JANŠTA (ČR)
Program:
Sigfrid Karg-Elert
Nun danke alle Gott, op. 65 č. 59
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Umění fugy, BWV 1080 (výběr)
- Contrapunctus I
- Contrapunctus IV
- Contrapunctus XI
Vor deinen Thron tret’ich, BWV 668
Sigfrid Karg-Elert
O Gott, du frommer Gott, op. 65 č. 50
Ritornello alla Brahms, op. 101 č. 21
Adoration alla Liszt, op. 101 č. 17
Johann Sebastian Bach - Sigfrid Karg-Elert
Chorální improvizace a fuga z moteta „Singet dem Herrn
ein neues Lied“, BWV 225 - úprava pro varhany Sigfrid Karg-Elert
Improvizace na téma z publika

Jakub Janšta (1979) vystudoval brněnskou konzervatoř (prof. Z. Nováček - varhany, prof.
P. Novák-Zemek - skladba) a pražskou Akademii múzických umění ve třídě doc. Jaroslava
Tůmy. V rámci stipendia také studoval na Hochschule für Musik ve Stuttgartu ve třídě Prof. Jana
Laukvika. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů v zahraničí.
Mimo vystupování na koncertech doma i v zahraničí se zaměřuje i na improvizační umění
převážně ve stylech historických epoch. Působí také pedagogicky a je ředitelem kůru v kostele
sv. Františka v Praze (u křížovníků).
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HUDBA, SBOROVÝ ZPĚV:
Litoměřická notička
V Litoměřicích dstartoval 12. dubna jubilejní 15. ročník Litoměřické notičky. Regionální
přehlídku dětských pěveckých sborů tentokrát zpestřil ruský chlapecký sbor z města Ivanovo,
laureát mnoha zahraničních soutěží a festivalů.
Sbormistra Alexandra Michajloviče Žukovského, který do Litoměřic přivezl pětatřicet
chlapců, tedy menší část početného tělesa, přijal včera na radnici starosta Ladislav Chlupáč.
Sbormistrovi, jeho spolupracovníkům a sboristům popřál hodně úspěšných koncertů. Stejně jako
přijetí přítomnému Václavu Hančovi, řediteli Základní školy Boženy Němcové, která je
organizátorem Litoměřické notičky.
Přehlídka pokračuje v pátek 15. dubna od 9 hodin v sále školy vystoupením deseti dětských
sborů z Litoměřicka (Pampelišky, Barvičky, Modrásci, Dráčci, Kocouři, Kluci, Brozanský školní
sbor, Sluníčka Roudnice, Koťata Lovosice a Vinohrádek Žalhostice). Vyvrcholí týž den večer
společným duchovním koncertem v kostele Všech svatých, kde se od 19 hodin představí nejen
ruský sbor, ale i litoměřičtí Páni kluci a Puellae cantantes.
„Zlatý dech 2011“
V sobotu 4. června proběhla na Mírovém náměstí první přehlídku dechových orchestrů. Na
Mírovém náměstí v Litoměřicích ji pořádájí Městská kulturní zařízení Litoměřice pod názvem
„Zlatý dech 2011“.
Postupně se představili: Big Band ZUŠ Litoměřice, Severočeská harmonie Štětí, Big Band

MUZIKUS Ústí nad Labem, Dechový orchestr ZUŠ Louny a A´la Band Praha. Cílem
organizátorů bylo ukázat návštěvníkům a posluchačům, že dechovka není jen třeskutý pochoďák
nebo nějaká přežitá „vykopávka“. I tento hudební žánr totiž nabízí neotřelé postupy, moderní
aranže a mladé pojetí. To vše předvedou skvělí muzikantii přímo z Litoměřic či bezprostředního
okolí. Pro návštěvníky byliy připraveny lavičky a stánky s občerstvením a doprovodným
prodejem.
Koncert žáků ZUŠ
22. a 23. června 2011 se uskutečnil v divadle K. H. Máchy již tradiční koncert žáků ZUŠ
Litoměřice.
Společný koncert
25. října 2011 uspořádala Základní umělecká škola Litoměřice společný koncert v divadle
K. H. Máchy. Účinkovali na něm žáci ZUŠ Litoměřice a jejich hosté, žáci École Rouvarel
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z Montpellier (Francie). Hudební škola paní Michele Rouvarel vznikla v Montpellier, na jihu
Francie v roce 1957. Škola má přůměrně ročně 45 žáků. Jedinou podmínkou pro jejich přijetí je
láska k hudbě a pozitivní motivace. Sociální poměry žáků nejsou v žádném případě překážkou
pro přijetí a také osoby s handicapem mohou úspěšně ve škole studovat. Vztahy mezi žákem
a profesorem prý jsou velmi blízké, skoro až rodinné.
Učitelé ZUŠ hrají žákům
Ve čtvrtek 24. listopadu uspořádala Základní umělecká škola Litoměřice v Divadle Karla
Hynka Máchy v Litoměřicích koncert svých učitelů.
Koncert pěveckých sborů
Ve varhanním sále Základní školy Boženy Němcové pořádalo Pěvecké sdružení litoměřických
učitelů koncert pěveckých sborů. Účinkoval mužský pěvecký sbor SMETANA - SLOVANKA
KLADNO (sbormistr Jan Dušek) a smíšený pěvecký sbor PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
LITOMĚŘICKÝCH UČITELŮ (sbormistr PhDr. Jana Nováková).
Od úterý 1. listopadu do konce tohoto roku mohou nejen Litoměřičané navštívit další výstavy
pořádané organizačním výborem fotosoutěží ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu
Litoměřice.
Minigalerie na radnici představí výtvarné práce žáků 1. a 2. stupně ZŠ Na Valech. Tato galerie
bude mimo fotografických výstav nabízet také výstavy školám a neziskovým organizacím.
V Galerii v nemocnici aktuálně probíhá výstava s názvem Milešovka, jehož autorem je známý
lovosický fotograf Miroslav Hvorka. Obě galerie byly v Litoměřicích otevřeny v loňském roce
a výstavy se v nich střídají vždy po dvou měsících.

SGVU V LITOMĚŘICÍCH
Jitka a Květa Válovy
- Malá retrospektiva
18. 2. - 17. 4. 2011
Jitka a Květa Válovy se
narodily roku 1922 na Kladně,
kde Jitka žije dodnes, Květa zde
strávila celý svůj život (zemřela
roku 1998). Obě sestry studovaly
v ateliéru Emila Filly, v roce
1954 vztoupily do skupiny Trasa.
S Trasou se účastnily mnoha
společných výstav, od roku 1958
vystavovaly i samostatně.
V šedesátých a sedmdesátých
létech díky své výraznosti, osobitosti a nezlomnosti byly nuceny stát poněkud mimo společenské
umělecké dění, i když samozřejmě stále tvořily. Počátkem osmdesátých let se situace mění
a v roce 2000 Národní galerie v Praze uspořádala velkou retrospektivní výstavu obou sester.
Malá retrospektiva, jak z názvu vyplývá, si nedělá nárok na komplexní zmapování celé šíře
tvorby obou autorek. Tvorba Jitky a Květy Válových však bude představena v podobě, která
jasně vypoví o zásadním významu obou sester v rámci nejen české výtvarné scény. I když se díla
obou autorek vzájemně liší, je mezi nimi zřetelné pouto a jistá vzájemnost. Představeny jsou
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obrazy, grafiky i kresby obou sester včetně Jitčiných prací z posledních let, které, i přes autorčin
pokročilý věk, svědčí o neutuchající živosti a umělecké kvalitě její tvorby.
Vernisáž výstavy se
konala 17. 2. 2011 od
17.30 hodin. Tradičně se
podávalo bílé a červené
víno, úvodní slovo měl
Jan Štíbr, který mimo
jiné
poděkoval
Krajskému
úřadu,
osvíceným
radním
Litoměřic a dalším. Poté
předal slovo Richardu
Drurymu. Po proslovech
byla krátká přestávka
a
poté
koncert
smyčcového
kvarteta
ANTIC.

Patrik Hábl - Snozřivosti
6. 5. 2011 - 26. 6. 2011
Patrik Hábl (1975) vystudoval VŠUP u prof. Pavla Nešlehy, absolvoval roční školení
v grafickém ateliéru Mikoláše Axmanna, rok pobyl na Akademii Muchina v Petrohradu a rok
na pražské AVU v ateliéru Vladimíra Kokolii. Vystavoval v Čechách i v zahraničí, účastnil se
četných kolektivních výstav.
Patrik Hábl patří ke generaci vstupující na výtvarnou scénu na přelomu tisíciletí. Hlavním
tématem a inspirací je pro autora krajina, ovšem krajina spíše tušená, zvnitřněná, abstraktní.
Nevyhýbá se ani figurální tvorbě, ale na rozdíl od počátečního období jeho figury z posledních let
splývají s krajinou, se svým prostředím, stávají se spíše stínem než postavou z masa a kostí. Jeho
malby působí velmi poeticky a citlivě. Tuto poetičnost svým způsobem vystihuje i název
litoměřické výstavy – snozřivosti.
Vernisáž proběhla ve čtvrtek 5. května 2011 od 17.30 hodin. Výstavu uvedl MgA. Richard
Drury a PhDr. Jan Štíbr. Doprovodné hudební vystoupení Kid´s Jazz Friends Horses.

Jiří

Novák

-

V Pohybu

24. 6. 2011 - 31. 7. 2011
Výstava
byla
instalována
v bývalém
jezuitském
kostele
Zvěstování
Panně
Marii
v Litoměřicích.
Souborně
představila
tvorbu
doposud
poměrně málo známého sochaře
Jiřího
Nováka
(1922–2010).
Vystaveny
budou
pohyblivé
mobilní
realizace,
modely,
fotografie a projekce.
Jiří Novák (1922-2010) je
autorem mnoha plastik a objektů
určených jak pro interiér, tak i pro
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městský interiér, tak i pro městský exteriér. S jeho tvorbou
se můžeme setkat ve veřejných prostranstvích měst
Jablonec nad Nisou, Kralupy nad Vltavou, Liberec, Praha
a dalších. Oblíbeným tématem pro něj byl pohyb, který
„zhmotnil“ ve svých kinetických dílech. Plastiky jsou
rozpohybovány větrem, vodou, nebo elektromotory a jsou
technicky i konstrukčně velmi kvalitně zvládnuté.
Do širšího povědomí veřejnosti Novák vstoupil v 60.
letech, kdy se účastnil mnoha přehlídek současného
umění. V 70. a 80. letech však z veřejné výtvarné scény,
díky politickému klimatu, ustoupil do soukromí. Přesto
v roce 1983 vytvořil
například
vstupní
emblém Českoslov
televize v Praze.
Mimo vlastní volné
tvorby se věnoval
restaurování
a je
také autorem kopií
předevšímbarokních
soch,
například
i kopie slavného sousoší Bernarda Brauna Sen svaté
Luitgardy na Karlově mostě.
Vernisáž se uskutečnila 23. 6. 2011 od 17.30 hodin
v prostorách bývalého jezuitského kostela Zvěstování
Panně Marii v Litoměřicích. Úvodní slovo měli PhDr. Jan
Štíbr a Daniela Kramerová, kurátorka výstavy. Oživena
bude nazvučením v provedení Radima Labudy. Radim
Labuda je nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého (2008)
a svým projektem – Ladění Jiřího Nováka – otevře další
možnosti vnímání Novákových objektů.

Antonín Kybal - Dílo
15. 7. - 25. 9. 2011
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
tradičně představuje v letních měsících zásadní profilovou
výstavu. Pro tu letošní si vybrala osobnost významného
výtvarníka Antonína Kybala a po dlouhé době se tak
prezentuje kromě tradičních oborů výtvarného umění
i vrcholné umělecké řemeslo. V takto ucelené retrospektivní
podobě je dílo Antonína Kybala prezentováno v České
republice vůbec poprvé.
Výstavní projekt, který litoměřická galerie připravila,
poukazuje nejen na zmíněná a v evropském kontextu plně
doceněná ohniska díla, ale poskytuje příležitost nahlédnout
osobnost Antonína Kybala komplexně, v celé šíři tvůrčích
projevů. Prezentovány tak jsou i dosud většinou opomíjené
oblasti širokého spektra tvorby, jako například výstavnictví,
architektura a malba. Vedle klíčových děl – autorských
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tapiserií a reprezentativního výběru
bytových textilií, je představen
rozsáhlý soubor návrhů, dokládající
Kybalův cit pro barevnou skladbu,
mimořádné kompoziční schopnosti
a smysl pro ornamentální výraz.
Expozice je vhodně doplněna
dokumentačními, případně reklam.
fotografiemi (Sudek, Paul atd.). Část
vystavených děl je veřejnosti
představena
poprvé.
Vzhledem
k rozsahu výstavního projektu
spolupracovala Severočeská galerie
výtvarného umění v Litoměřicích
s Uměleckoprůmyslovým museem
v Praze.
Antonín Kybal (1901–1971) byl
nejvýraznější
osobností
české
textilní tvorby 20. století, kterou
svým dílem a později pedagogickým
působením pozvedl ze sféry
konzervativního
a
upadajícího
tradičního řemesla ve zcela svébytný
umělecký výrazový prostředek,
odpovídající jazyku modernismu.
Textilní tvorbě vtiskl důraz na
osobité
výtvarné
zpracování,
vycházející z přirozených vlastností
materiálu a osvobodil ji tak od
předchozí imitativní závislosti na
dominantních oborech vizuální
kultury. Kybal prosadil vysoké estetické, řemeslné a materiálové nároky v průmyslové výrobě
a prolnul je s aktuálními potřebami společnosti. Vrcholným obdobím textilní tvorby byla 30. léta,
která díky kulturně příznivému niveau a relativně stabilní prosperitě českého průmyslu přála
kultivované masové produkci.
Vernisáž se konala ve čtvrtek 14. července 2011 v 17.30 hodin, úvodní slovo měl Jan Štíbr,
ředitel galerie a Lucie Vlčková, kurátorka výstavy.

Umění severních Čech v posledních dvaceti letech - Paralelní historie
Projekt PARALELNÍ HISTORIE představuje v rámci výstavy FORMÁTY TRANSFORMACE IDENTITY dočasnou expozici, která mapuje vývoj výtvarného umění v Ústí nad Labem od roku
1990. Uměleckou scénu, která se v Ústí nad Labem v tomto období postupně etablovala, lze
bezesporu označit za modelový příklad periferní kulturní aktivity. Decentralizace společenského,
kulturního a uměleckého života je jedním z podstatných znaků politického vývoje po rozpadu
totalitní moci a do jisté míry také charakterizuje samu podstatu transformace posttotalitních
sociálních systémů. Průběžná proměna sociálního statusu umělce (od izolovaného postoje fatálně
determinovaného politickou a ideologickou klauzurou i tlakem totalitních profesních organizací
k aktivní roli v rámci otevřené společnosti) se stala zásadním hybatelem rozvoje regionálního
kulturního milieu.
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V Ústí nad Labem tento proces
probíhal po linii, kterou lze
s určitou
mírou
zjednodušení
popsat
následovně:
společné
umělecké intervence do veřejného
prostoru, etablování institucionální
výstavní platformy (Galerie Emila
Filly), navazování mezinárodních
kontaktů
s podobnými
centry
v prostoru střední Evropy, vznik
vysokoškolského
uměleckého
učiliště (Fakulta umění a designu
Univerzity
Jana
Evangelisty
Purkyně) a konečně plnohodnotná
existence více generační autonomní
lokální umělecké scény. Určitou mezeru ve struktuře takto se vyvíjejícího kulturního prostředí
však představuje nedostatečná kritická teoretická reflexe (a sebe reflexe) i zcela absentující
proces
muzealizace
zásadních
uměleckých
projevů.
Projekt
PARALELNÍ HISTORIE tedy
vytváří
temporární
„muzeum
umění“, které alespoň dočasně
představuje
„dějiny
ústecké
výtvarné scény“.
Výběr jednotlivých uměleckých děl
byl přitom určen snahou postihnout
chronologii vývoje umělecké scény
v Ústí nad Labem. Expozice sestává
z dvaceti artefaktů, přičemž každý
reprezentuje konkrétní rok (19902009) a rovněž významnou
autorskou pozici. Umělci střední
generace jsou v předkládané kolekci zastoupeni převážně staršími díly z devadesátých let 20.
století, která lze z dnešního odstupu označit jako klíčová pro identifikaci s konkrétním sociokulturním
prostředím
(Jiří
Černický, Zdena Kolečková,
Pavel Kopřiva, Martin Kuriš,
Martin Mrázik & Eva Mráziková,
Radka Müllerová,
Miroslav
Rovenský, Michaela Thelenová)
či
etablování
svébytného
neokonceptuálního názoru (Jitka
Géringová, Daniel
Hanzlík,
Martin Kolář, Pavel Mrkus, Jan
Řezáč,
Markéta
Váradiová,
Robert
Vlasák).
Nejnovější
posuny
v rámci
místního
uměleckého milieu jsou potom
reprezentovány pracemi mladších
autorů, převážně absolventů
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Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (Radek Jandera, Tereza
Kabůrková, Markéta Kinterová, Silvie Milková, Blanka Svatošová). Tematické rozpětí
i výrazová heterogennost těchto artefaktů přesvědčivě dokládají posun ústecké regionální scény
od generačního vystoupení vyhraněné, ale do jisté míry izolované skupiny autorů na počátku
devadesátých let 20. století k současnému bohatě strukturovanému uměleckému organizmu.
Vernisáž se konala 6. 10. 2011 od 17.30 hodin v budově Severočeské galerie výtvarného umění
v Litoměřicích. Výstavu uvedli ředitel galerie Jan Štíbr a kurátor výstavy Michal Koleček. Na
vernisáži vystoupil BOOT audiovisual.

Práce ateliéru Přírodní materiály a ateliéru Sklo Fakulty umění a designu UJEP
v Ústí nad Labem - Hmota, barva, světlo
12. 8. - 25. 9. 2011
Výstava v bývalém jezuitském chrámu v Litoměřicích je založena na společné prezentaci
dvou ateliérů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ateliéru Přírodní materiály vedeného profesorem Jaroslavem Prášilem a ateliéru Sklo, v jehož
čele stojí docent Ilja Bílek. Pro oba ateliéry je příznačné, že v rámci Fakulty umění a designu
nejsoustavněji rozvíjejí prostorovou tvorbu a že se v jejich činnosti prostupují dnes již
rozkolísané kategorie volného a užitého umění. Program těchto ateliérů není uzavřen a obsahuje
jak výtvarnou tvorbu představující systematickou součást výuky (malba v ateliéru Sklo, plastika
v ateliéru Přírodní materiály), tak přesahy do dalších, netradičních médií.
Výstava je výběrovou prezentací prací pedagogů (vedoucí ateliérů, asistenti), současných
studentů i absolventů (včetně prací vytvořených mimo rámec školních úkolů a po absolutoriu);
nemá tedy ráz přehlídky studentské tvorby následující vzor svého učitele, ale ukazuje souvislosti
a spojitost svéprávného směřování individualit, které přináší impulsy oběma stranám.
Druhově vystavené exponáty korespondují se širokým rozpětím výtvarných aktivit
vystavujících autorů, představeny jsou skleněné objekty, obrazy a kresby (ateliér Sklo), objekty,
kresby, prostorové instalace, zvukové instalace (ateliér Přírodní materiály).
Tematickou spojnicí výstavy je námět matérie, která je – na rozdíl od nyní dominujícího
technického obrazu – základní podmínkou a principem práce v obou ateliérech. Jednotlivé
podoby jejího strukturování, využívání či popírání jejích vlastností i jejího odhmotňování a tím
utvářené významy se stávají nevtíravou, avšak zřetelnou paralelou k formování hmoty, barvy
a světla v interiéru barokního chrámu.
Vernisáž proběhla ve čtvrtek 11. srpna 2011 v 17.30 hodin, úvodní slovo měli Jan Štíbr
a kurátor výstavy Zbyněk Sedláček.

Dílna ručního papíru
Nadege Fagoo /FR/ - umělěcké fotografie
Francouzská fotografka se představí v Litoměřicích ve dnech 2. 12. - 22. 12. 2011
Vernisáž výstavy francouzské fotografky Nadege Fagoo se uskutečnila v pátek 2. prosince od 17
hodin v Dílně ručního papíru v Litoměřicích.
Výstava je pokračováním spolupráce partnerských měst Litoměřice a Armentieres v oblasti
kultury. Nadege Fagoo, umělecká fotografka, která žije a pracuje v severní Francii, svým stylem
práce odhaluje intimitu a vzpomínky. Její fotografie odrážejí tajemnou část těch, s nimiž se
setkává. Jako nesmazatelné stopy minulosti se její pohled soustřeďuje na lidi, jejich okolí a gesta.
Činí tak skrz jejich emoce.
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Oblastní muzeum
Litoměřice
Zajímavé akce letošního roku:

PhDr. L'ubomír Turčan
- Cesty na sever
fotografická výstava L. Turčana
potrvá od 13. 1. do 27. 2. 2011.
Vernisáž fotografické výstavy L.
Turčiana proběhla ve čtvrtek 13. ledna
od 16.30 hodin.
Podmanivé velkoformátové fotografie
severských oblastí a Alp odstartovaly
ve čtvrtek v podvečer výstavní sezónu

PhDr. Ĺubomír Turčan a paní řediteolka Eva Štíbrová

v
Okresním
muzeu
v Litoměřicích. Fotografie
přivezl do muzea PhDr.
Ĺubomír Turčan, který je
veřejnosti
znám
jako
kurátor sbírky starého
umění
litoměřické
Severočeské
galerie
výtvarného umění.
Výstava nese název
"CESTY NA SEVER"
a představuje průřez cest
Ĺubomíra Turčana na
sever. Tu první absolvoval
již v roce 1991 a to do
Norska, kam se podíval
celkem sedmkrát. Krajina
severu mu učarovala už v dětských letech, vždy se chtěl do té krajiny podívat. Velkým jeho
přáním bylo bavit se jako polárník a cesty byli pro něj splněním snu. Ĺubomír Turčan navštívil
mnoho severských krajin jako
Grónsko, Špicberky, Island, Fajerské
ostrovy, Finsko, Švédsko, Norsko
a Kamčatku.
Při přípravě výstavy byl autor
limitován prostorem litoměřického
muzea a tak je zde možné shlédnout
výběr třiceti ze stovky top fotografií,
kterými se může Ĺubomír Turčan
pochlubit. Vystavené fotografie
nejsou jen dílem Ĺubomíra Turčana,
ale i jeho známých, se kterými se na
cesty vydával. Výstava není jen
typicky fotografickou výstavou, ale
má opravdu divákům umožnit
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nahlédnout do jeho putování. A tak je možné kromě fotografií shlédnout například i stan, ve
kterém při svých cestách bivakoval, výstroj a oblečení, které měl na výpravách
s sebou.
Přesto, že Ĺubomír Turčan procestoval kus světa, jeden sen, vlastně dva, zatím zůstávají
nesplněny. Severní pól a Arktida.

„Plastikové modelářství - hobby nejen pro děti“
3. 3. - 24. 4. 2011
Výstava lodí a letadel láká od čtvrtka 3. března do Litoměřic malé i velké fanoušky modelářství.
Nadchne všechny věkové kategorie. Vystavena je rozsáhlá kolekce modelů lodí, letadel i vozidel
a návštěvník se zde seznámí s historií vzniku a výroby stavebnic a s postupem jejich stavby.
U exponátů je popis s jejich někdy kuriózní historií vzniku nebo osudů skutečných předloh, podle
nichž byly vytvářeny. K vidění jsou tady například dnes již kultovní stavebnice letadel na
gumový pohon, včetně legendárního letadélka „Komár“. Až do 24. dubna, kdy výstava
v Litoměřicích skončí, je možné si za zvýhodněné ceny některé, i funkční, modely v muzeu
zakoupit.

Putovní výstava regionálního muzea Kolíně - Keltové v Čechách
21. 6. - 18. 9. 2011
Výstava předkládá ucelený pohled na život Keltů v období mladší doby železné (latén).
Návštěvníci se z expozice dovědí, kdy Keltové vstoupili na pole evropských dějin, kde žili, jak se
oblékali, čím se živili a jaké nástroje vyráběli. Poznají, jak vypadala jejich obydlí a jaké
„vynálezy“ přinesli na naše území.
Hned u vchodu návštěvníky přivítá zvířecí lebka ale i uvnitř je k vidění mnoho zajímavého ukázky keltského umění ve formě náramků, jehel nebo nožů atd. Celou místnost oživily dvě
figury - keltská žena a keltský bojovník. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet imitace keltského
oblečení, ale nejvíce je nadchla možnost vyfotit se s keltským mečem.
Výstava je doprovázena bohatým programem pro děti, které si zde mohou vyzkoušet mlít obilí
pomocí zrnotěrky, obléknout se do prostých kostýmů keltského bojovníka i keltské ženy,
vyzkoušet si tkaní na karetkách, zahrát si s keltskými kostkami, skládat puzzle a další aktivity.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
Ota Titěra - Velkoformátové fotografie
První samostatnou výstavu na téma "Hledání nových světů a významů v geometrických
tvarech, detailech vyříznutých z reality" si pro příznivce fotografie připravil v lednu letošního
roku Ota Titěra. Slavnostní vernisáží v Divadle K. H. Máchy zahájil přehlídku deseti
velkoformárových barevných fotografií, jejichž hlavním objektem se stala architektura.
Mladý fotograf je studentem ateliéru fotografie a multimediální tvorby na fakultě umění
a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Petra Roberts - Barvy a tváře světa
Foto Galerie Na Baště v Litoměřicích uvádí svou další výstavu. Ve čtvrtek 6. ledna se
uskutečnila vernisáž fotografií Barvy a tváře světa Petry Roberts. Výstava je výběrem fotografií
z cest Petry Roberts po Jižní Americe, Africe a Asii z let 2004-2008. "Co člověka nejvíce
zaujme, když cestuje po zemích třetího světa, jsou rozdílné tváře lidí. Jejich výrazy jsou přitom
někdy fascinující. Dovolí člověku nahlédnout do jejich životů a emocí, které prožívají ve svém
dalekém světě. Co je naopak pro tětí svět typické a co mají rozdílné země společného, jsou barvy
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- pestré, syté barvy, které doprovázejí lidi těchto úžasných a inspirujících zemí na jejich
každodenním životě."
Indonéské velvyslanectví navázalo kontakt s Litoměřicemi
Indonéskou velvyslankyni v České republice Emerii Siregar přijal 11. března odpoledne ve
své kanceláři starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Její Excelence vyslovila přání navázat
přátelské vztahy s městem, a to jak na úrovni občanů obou zemí, tak i kulturních a ekonomických
subjektů. Zmínila i možnost výměnných studentských pobytů. Jednalo se přitom o vůbec první
kontakt Velvyslanectví Indonéské republiky s Litoměřicemi.
Emeria Siregar se následně zúčastnila od 17 hodin vernisáže dvou výstav "Slepiččin poslední
červánek" a "In Between", které byly zahájeny v litoměřické knihovně. Výstava "Slepiččin
poslední červánek" představuje obrazy české umělkyně Heleny Hoškové, které vznikly
indonéskou tradiční technikou batik. Na výstavě "In Between" se svými kresbami a tisky
představují dva vizuální umělci z Indonésie, Milovan Ahinsá Sutrisno a Kokok Suratmoko.

Fotoklubu Porta - Máchovské inspirace
Po několika týdnech byla obměněna výstava ve fotogalerii v hale Městské nemocnice
v Litoměřicích. Obrázky z toulek přírodou zde začátkem května vystřídaly fotografie inspirované
životem a dílem Karla Hynka Máchy. Jedná se již o pátou výstavu v této fotogalerii.
Slavnostní vernisáž výstavy s názvem Máchovské inspirace proběhla ve středu 4. května 2011.
Vernisáž zahájil litoměřický zastupitel Petr Hermann a dodal, že podle informací od pracovníků
recepce se u vystavovaných děl denně zastaví poměrně velká část pacientů a návštěvníků
nemocnice. Poté předal Petr Hermann slovo Františku F. Divišovi, předsedovi litoměřického
fotoklubu Porta, jehož členové jsou autory vystavovaných fotografií. „Tyto fotografie, které jsou
věnovány dvoustému výročí narození básníka Karla Hynka Máchy, vystavujeme již podruhé.
Svou premiéru měly ve fotogalerii Na Baště. Na snímcích jsou zachyceny momenty, které se
Máchy nějakým způsobem dotýkají, proto výstava nese název Máchovské inspirace,“ vysvětlil
Diviša doplnil, že na snímcích jsou zachycena především místa z Litoměřic a jejich okolí.
Slovenští fotografové vystaví svá díla v Litoměřicích
Vernisáž výstavy fotografií slovenských autorů ze spřátelených Topolčianek proběhla v pátek
13. května od 17 hodin v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. Slavnostního zahájení kulturní
akces názvem „Příroda a krajina“ se zúčastní i starosta města Ladislav Chlupáč.
Výstava potrvá do konce června. Poté bude na další dva měsíce přesunuta do fotogalerie
litoměřické nemocnice.
Pohádkový gorický hrad
Pohádkové putování gotickým hradem v Litoměřicích připravili pro děti místních mateřských
škol studenti Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho. V průběhu pondělí, úterý a středy
(20. - 22. června) se více než tři stovky dětí seznámily zábavnou formou s interiéry historické
památky, jež byla po náročné rekonstrukci otevřena veřejnosti na jaře tohoto roku.
Úkolem dětí je přemluvit krále Karla IV., aby pustil z vězení alchymistu Vavřince. V průběhu
svého putováním hradem, v němž na ně čeká řada historických postav, mají najít ztracenou
součástku od stroje času. Přitom navštíví i kapli, v níž se modlil opravdový Karel IV., projdou
výstavní síní věnovanou českému vinařství, pobaví se v sudové prolézačce a vymalují několik
obrázků. Průvodcem jim je skřítek Bumbrlík alias studentka 2. ročníku pedagogické školy Alena
Lančová. Prohlídky koncipované formou pohádkového putování se dětem zásluhou studentek
a studentů pedagogické školy velmi líbily.
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Filmový festival dnes začíná
"Litoměřice s chutí" je motto 11. ročníku filmového festivalu, který byl dnes 26. srpna
v 19 hodin slavnostně zahájen v kině Máj. Pořadatelem víkendové akce je Kinoklub Ostrov ve
spolupráci s Městskými kulturními zařízeními Litoměřice. Na akci finančně přispělo i Město
Litoměřice.
Nové výstavy v nemocnici a na radnici
Pro velký úspěch pokračuje výstava Život a cestovní ruch v Českém středohoří. Jde
o přehlídku nejúspěšnějších snímků 3. ročníku fotosoutěže vyhlašované městem Litoměřice.
Snímky, které byly na jaře instalovány v divadle, jsou od 1. září k vidění v galerii litoměřické
nemocnice.
Nejde však o výstavu jedinou. Organizační výbor fotosoutěže ve spolupráci s Centrem
cestovního ruchu pořádají v minigalerii litoměřické radnice na Mírovém náměstí výstavu snímků
„Z okolí Holan“. Autorem děl je Petr Klingr.
Michal Ebrle a Martina Vopěnková - Hra světla
Předsálí gotického hradu v Litoměřicích prvně zkrášlila výstava fotografií a kreseb. Svá díla
zde představili umělci Michal Ebrle a Martina Vopěnková. Vernisáž výstavy nazvané „Hra
světla“ zahájil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč ve čtvrtek 15. září v 19 hodin.
Fotograf Michal Ebrle je absolventem školy Digitální fotografie v Centrum FotoŠkoda.
Věnuje se fotografování krajin, makrofotografii, sportovní i ateliérové fotografii. Na snímcích se
snaží vždy zachytit atmosféru, vyjádřit duši příběhu tak, aby na ní mohl pozorovatel vždy objevit
něco nového, nepředvídatelného. Pro inspiraci jezdí i mimo Českou republiku, organizoval
expedice po Chorvatsku a Černé Hoře a společně se svou ženou, také fotografkou, se zúčastnil
expedice po středním Maroku.
Martina Vopěnková se vyučila zlatníkem-klenotníkem a věnuje se umění šperku, ketlovací
technice – korálky, smalty a stříbro. Objevila v sobě i kreslířský talent a začala se věnovat kresbě
krajinných a přírodních motivů.
Pokřtěna nová kniha o Litoměřicích
Na úspěšnou a již beznadějně vyprodanou knihu Litoměřice v proměnách času navázal druhý
díl. Křest publikace Vitalije Marka, opět zpestřené fotografiemi Josefa Rottera, proběhl v úterý
27. září od 17 hodin v divadle K. H. Máchy za účasti starosty města Ladislava Chlupáče.
„Když jsem se dozvěděl, že vyjde druhý díl knihy, která porovnává původní pohledy z našeho
města se současnými fotografiemi, říkal jsem si, co do ní chtějí autoři ještě dát. Nyní vidíme,
že zajímavého materiálu je stále dost,“ zahájil výstavu František Janovský. Na mysli přitom měl
fakt, že v publikaci se objevují další zajímavá místa s neméně zajímavou minulostí. Nechybějí
ani obrázky Litoměřic před bombardováním v roce 1945 a po něm.
Prostory hradu zdobí dvě vánoční výstavy
Litoměřický hrad žije adventem. V předvánoční době se v jeho prostorách konají hned dvě
vánoční výstavy. Již od 3. prosince zde probíhá výstava Třpytivý advent a v pondělí 12. prosince
zde Dům dětí a mládeže Rozmarýn zahajuje výstavu České Vánoce. Třpytivý advent nebo-li
prodejní výstavu (ne)tradičních vánočních dekorací, jak zní název akce, pořádá hrad ve
spolupráci s autorkou dekorací Jiřinou Hartmanovou.
Dům kultury byl plný seniorů
Krásné prožití adventního času, setkání s milými lidmi, úsměv na tváři, optimismus, štěstí
a hlavně hodně zdraví popřál dnes 7. prosince v domě kultury starosta Litoměřic Ladislav
Chlupáč zhruba pěti stovkám seniorů. Ti přijali každoročně se opakující pozvání odboru
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sociálních věcía zdravotnictví městského úřadu, a přišli na předvánoční posezení s hudbou,
zpestřené vystoupením dětí z Rozmarýnu.
Pozvánku dostalo zhruba 1400 seniorů starších pětasedmdesáti let. Lidem starším
pětaosmdesáti let, kterým zdravotní stav neumožňuje přijít, půjdou organizátoři popřát osobně
společně s dětmi3. základní školy.
Ulice Litoměřic vycházejí v novém vydání
V těchto předvánočních dnech se na pultech knihkupectví objevila další publikace týkající se
Litoměřic. Publicista Vitalij Marek, dlouhodobě se zabývající historií města a přilehlého okolí,
připravil aktualizované vydání
knihy Ulice města Litoměřice.
Představení
knihy
proběhlo
ve středu 14. prosince od 15
hodin v informačním centru
městského
úřadu.
Součástí

Autor knihy Vitalij Marek

představení knihy v Informačním centru
v budově Městského úřadu Litoměřice na
Mírovém náměstí byl i její prodej
a autogramiáda autora. Přátelé pana Marka
byli knihou obdarování.
V nákladu pouhých pěti set kusů vydala publikaci již před několika lety historička Jitka
Volková, která před časem zemřela. Brzy byla vyprodaná. Aktualizované vydání, reflektující
všechny změny poslední doby, včetně vzniku nových míst a ulic, nyní vydává Vitalij Marek.
Obsahuje i barevné mapy pocházející z roku 1850, fotopohledy a rytiny.

RŮZNÉ
1. Litoměřický Masopust
První ročník litoměřického Masopustu proběhl dnes 23. února na Mírovém náměstí
v Litoměřicích.
Narozdíl od jiných kulturních akcí se konal netradičně ve středu. Tento termín byl zvolen
úmyslně, aby na akci mohlo přijít hodně dětí. V čele průvodu kráčely maškary na chůdách. Jeho
jádro tvořilo zhruba 150 školáků v maskách, které si mnozí z nich sami vyráběli. Náladu na
Mírovém náměstí zpestřovaly kapely Čupr baby a Švejk se staročeskými písničkami, klikou pak
točil opravdový flašinetář. V obležení byl hlavně stánek, v němž si lidé kupovali zabíjačkové
pochoutky. Nechyběly ani stánky s řemeslnými výrobky.
Ráno kolem osmé hodiny jsem kráčel přes náměstí a tu jsem si všiml, že se zde objevil první
stánek, se zabíjačkovými hody. Ihned jsem přistoupil k pultu, ale prodavačka mne zmrazila, že
nic na prodej ještě nemá žádné zboží, že se začíná až v 11.00 hodin. Slušně jsem poděkoval za
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informaci a udělal čelem vzad. Žaludek to však nechtěl pochopit a ozval se tichým kručením.
V 10.15 hod jsem znovu naklusal na náměstí a překvapila mne spousta stánků (asi 20), které zde
vyrostly. Sortiment převážně životu důležitý a zdraví posilující - různý alkohol (např. medovina),
perník, sladkosti a improvizované pódium. U mého krámku se zabíjačkovými pochoutkami stála
již frontička masožravých lidiček. Tak jsem se postavil na konec fronty a čekal, až na mne přijde
řada. Za zády se začal ozývat loutkář Sváťa, který lákal děti na představení. Obdivoval jsem jak
děti, tak jejich rodiče, protože mrzlo, až praštělo (-8°C) a oni zde seděli na připravených lavicích.
Kolem pódia pobíhalo několik dětí v masopustních maskách. To už na mne přišla řada a já
nakoupil tři jelítka, tři jitrničky a tři plátky tlačenky. Zaplatil jsem 148 korun a odešel. Po 17.00
hodině se stánkaři začali balit a do šesté hodiny večerní, kdy se již začalo stmívat, odjeli.
Vinařské Litoměřice
Vinařské Litoměřice 2011, tedy devátý ročník soutěžní a prezentační akce vín, jsou v plném
proudu. Za účasti významných osobností, mezi nimiž nechyběl ani předseda Senátu Milan Štěch,
guvernér České národní banky Miroslav Singr, ministr obrany a senátor Alexandr Vondra
a starosta města Ladislav Chlupáč, byli první den výstavy, tedy ve čtvrtek 14. dubna odpoledne,
v litoměřickém domu kultury vyhlášeni ti nejlepší vinaři, respektive jejich vinařské produkty.
V konkurenci více než pěti stovek soutěžních vzorků získalo od porotců nejvyšší hodnocení
víno Neuburgské, pozdní sběr, ročník 2010. Pochází z vinařství Josefa Dufka ze Svatobořic –
Mistřína. Opakuje se tak loňský rok, kdy bylo vyhlášeno šampiónem Veltlínské zelené
produkované stejným vinařstvím. Vinařské Litoměřice pokračují v dalších dnech do 16. dubna
a to nejenom v domě kultury, ale i v sousedním, před několika týdny otevřeném gotickém hradu.
Festival rybích specialit na „Mostce“
Gastronomický Festival rybích specialit proběhl 11. června od 18 hodin v restauraci Legenda
na Mostné hoře. Akce návštěvníkům představila nejen mořské ryby a další živočichy, ale také
přílohyz čerstvě upečeného pečiva, zeleniny atd.
Festivalem rybích specialit bude v restauraci Legenda na „Mostce“ pokračovat seriál
tematických gastronomických akcí. Mezi dalšími plánovanými jsou například hovězí steaky
a řada dalších „témat“.
Degustace lahodných vín v podloubí radnice
Páteční odpoledne 24. června v podloubí litoměřické radnice patřilo milovníkům vín. Cech
českých vinařů zde totiž vyhlašoval vítěze Národní soutěže vín, tedy nejvyšší oficiální vinařské
soutěže v ČR, která slouží jako jasná a nezpochybnitelná garance mimořádné kvality oceněných
produktů. Nejlepší vína mohli zájemci na místě ochutnat. Této šance využily desítky
Litoměřičanů a kolemjdoucích turistů.
Patřilo mezi ně i červené víno Fratava ročník 2009 z Roudnického lobkowiczkého vinařství
nebo bílý Ryzlink rýnský 2009 z Žernoseckého vinařství. Právě Žernosecké vinařství se
v odborném hodnocení degustátorů umístilo nejvýše. Paradoxně právě obec Velké Žernoseky
musela zrušit letošní vinobraní. Nezvykle silné květnové mrazíky totiž spálily vinice.
Společnost VÝSTAVY, spol. s r. o. je provozovatelem největšího výstaviště v severočeském
regionu

Výstaviště Zahrada Čech .
Zajišťuje výstavní a provozní správu výstaviště. Při organizaci poskytují komplexní výstavářské
a obchodní služby, od návrhu po realizaci výstavního stánku včetně zajištění reklamních služeb
pro danou akci.
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Přehled některých nejzajímavějších akcí na tomto výstavišti v letošním roce

7
TRŽNICE ZAHRADY ČECH 7
6. 4. 2011 - 10. 4. 2011
26. ročník jarní prodejní akce pro zahradníky, zahrádkáře, chalupáře, kutily a milovníky
přírody. Všichni zahrádkáři, chalupáři, kutilové i milovníci přírody si přijdou na své při jarní
prodejní akci, kde si můžou nakoupit sadbu, osivo, okrasné i užitkové rostliny, ovocné stromky,
zahradní mechanizaci i zahrádkářské potřeby.
Úroveň 26. ročníku Tržnice Zahrady Čech, jenž v neděli po pěti dnech skončil, nezklamal jak
návštěvníky, tak samotné prodejce a vystavovatele, jejichž počet se téměř shodoval s loňskou
statistikou, tedy 280. Vystavovatelé přivezli na výstaviště bohatý sortiment všeho, co potřebuje
zahrádkář či chalupář pro vyplnění svých činností v době volna, a to i přesto, že uplynulá zima
byla mimořádně dlouhá.
Návštěvníkům zpříjemnil pobyt na výstavišti doprovodný program v pavilonu G, kde si mohli
prohlédnout soutěžní exponáty v klání O nejkrásnější perník, které vyhlásil časopis Zahrádkář.
Druhý ročník soutěže obeslalo svými výrobky ve třech kategoriích - velikonoční tematika, vlastní
fantazie a ostatní pečivo - 112 autorů.

7
ZAHRADA ČECH 7
16. 09. 2011 - 24. 09. 2011
35. ročník zahradnické výstavy každoročně navštíví okolo sto tisíc návštěvníků. Mohou se
těšit na různorodý a zajímavý sortiment pro zahrádkáře a také na bohatý kulturní a doprovodný
program.
Zahrada Čech dnes v pátek 16. září otevřela své brány prvním zhruba osmi tisícům
návštěvníkům. Veletrh tak jako každoročně zahájil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč společně
s ředitelkou výstaviště Janou Matouškovou. Slavnostní ráz jubilejnímu 35. ročníku
zahradnického veletrhu dodalo zahájení v pavilonu A se vzorovou expozicí ovoce a zeleniny
a oceněných potravinářských výrobků z letošní soutěže O nejlepší regionální výrobek Ústeckého
kraje - Kraje Přemysla Oráče, jež svým názvem Cesta ke zdraví udává tón celému veletrhu.
V průběhu dopoledne hosté a další návštěvníci měli možnost degustovat a ocenit svým hlasem
13 vzorků kysaného zelí, které do 3. ročníku soutěže Zelí roku přihlásili tuzemští producenti. Do
finále, které proběhne v úterý 20. září v rámci odpoledního kulturního programu, postoupila
pětice vzroků, která získala nejvíce hlasů.
V odpoledním programu v amfiteátru probíhá slavnostní vyhodnocení soutěže O nejlepší
regionální výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče za rok 2011, do které 31 výrobců
přihlásilo do devíti kategorií 86 produktů. Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly: kuřecí šunka
pro děti od Z.O.P. a. s. Most, komínová pálivá klobása ze společnosti Varnsdorfské uzeniny s.r.o,
čerstvý měkký tvaroh plnotučný a bílý smetanový jogurt plnotučný od Olgy Zajíčkové z Braňan,
vícezrnná bageta tmavá od společnosti INPEKO Ústí n. L., Beránkův čokoládový dort od
Roberta Beránka z Třebívlic, jablečný koncentrát ze Severofruktu Travčice, kolekce zeleniny
z Agrokomplexu Ohře Bohušovice n. O., bůčkovka Radky Tatíčkové z Bělušic, víno Irsai Oliver,
pozdní sběr 2009 z Českého vinařství Chrámce. V devíti kategoriích byla udělena ještě druhá
a třetí místa a vyhlašovatelé udělili dalším 44 přihlášeným potravinám čestná uznání.
Zahrada Čech stále láká diváky. První den jich přišlo cca osm tisíc. Ani víkendová změna
počasí neodradila návštěvníky od účasti. Za tři dny jich přišlo na výstaviště zhruba 35 tisíc.
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I v letošním roce proběhly na výstavišti další pravidelné akce, jako jsou:
* MŮJ DŮM, MŮJ
HRAD & BYDLENÍ
- 19. ročník,
* TEMPO & RC
MODEL SHOW 21. ročník,
* MEZINÁRODNÍ
SRAZ
HISTORICKÝCH
VOZIDEL,
* NORD BOHEMIA
CANIS, KRAJSKÁ
VÝSTAVA PSŮ,
* ČESKÁ
VÝSTAVA
DROBNÉHO
HOSPODÁŘSKÉH
O ZVÍŘECTVA ...

Litoměřické
vinobraní
23. - 24. září
2011
Na vinobraní tekl
burčák
proudem.
Ani já jsem neodolal
a vychutnal několik
decánek. Burčáček
byl lahodný a počasí
krásné,
slunečné.
Nejchutnější burčák

byl ten Žernosecký, od pana
Hrabkovského, kterému dali
návštěvníci vinibraní nejvíce
hlasů.
Odhadem dvacet tisíc
spokojených
návštěvníků
v centru Litoměřic a podle
pořádající agentury Dream
Production 5,5 tisíce platících
diváků na Ostrovním festivalu.
Připočteme-li k tomu nádherné
slunečné
počasí,
desítky
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účinkujících na několika pódiích, 37 stánků s burčákem,
90 s historickými řemesly, 38 s občerstvením a dalších 30
stánků s ostatním sortimentem, byl letošní ročník
skutečnou satisfakcí za loňské propršené vinobraní.

Jeho výsost král Karel IV a vedle něj
tajemník městského úřadu Ing. Karel
Chovanec

Vinobraní
zahájil
senátor
Alexandr Vondra s radním
Ústeckého kraje Arnem Fišerou.
Karla IV. tentokráte na pódium
doprovodil i bůh vína Bakchus.
Vládu nad městem předal vladaři
konšel ztělesněný tajemníkem
městského
úřadu
Karlem
Chovancem.
Atmosféra
byla
letos
vynikajícía byl i ohňostroj. Na
vinobraní uvolnilo město opět
milion korun. Celkové náklady
dosáhly zhruba 1,3 milionu
korun. Chybějících 300 tisíc
korun pokryly nájmy od stánkařů.
Bude-li i v budoucnu tak velký
zájem stánkařů, který pokryje
zbývající
náklady,
rozzáří
ohňostroj oblohu i v příštím roce.
Akce dopadla dobře i z hlediska
bezpečnosti. Zaznamenány byly
„pouze“ prokopnuté dveře do
kostela
na
Dominikánském
náměstí a znečištění interiéru.
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SPORT, TURISTIKA
Novoroční výstup na Radobýl - 1. 1. 2011
Klub Český svaz turistů Litoměřice pořádá každoročně novoroční výstup na Radobýl.
O novoroční sobotě, již od rána, proudily skupinky i jednotlivci juniorů i seniorů po
Michalovické ulici směrem na Radobýl. Někteří vzali sebou i pejsky.
Město podpořilo hokejisty - leden 2011
Zastupitelé Litoměřic splnili svůj slib daný litoměřickým hokejistům. Do rozpočtu pro letošní
rok započítali dotaci pro HC Stadion Litoměřice v částce 3 miliony korun, ve stejné výši jako
loni.
Hokejisté Stadionu se „zachránili“
Hokejisté Stadionu Litoměřice splnili předsezónní cíl, kterým byla záchrana v první hokejové
lize. Rozhodl o tom zápas ze 7. února na ledě Vrchlabí, kde Litoměřičtí zvítězili 4:3
v prodloužení.
Granty sportovcům rozděleny
Litoměřičtí sportovci získají letos od města granty v celkové výši 2,4 milionu korun. Způsob
jejich přerozdělení schválili 10. března litoměřičtí zastupitelé.
Nejvyšší částku představuje jednorázové dotace na činnost sportovních klubů a tělovýchovných
jednot. Dosahuje stejně jako loni 1,7 milionu korun. Největší část ze společného koláče si ukrojí
hokejisté, kteří hrají druhou nejvyšší hokejovou soutěž. Dostanou 700 tisíc korun. Mají velkou
členskou základnu, řadu mládežnických oddílů a čtvrtou nejvyšší návštěvnost v lize. Navíc je
třeba brát v potaz i fakt, že hokej má vysoké provozní náklady. Basketbalisté získají 350 tisíc
korun, tedy druhou nejvyšší částku, protože i oni hrají druhou nejvyšší soutěž. 260 tisíc korun
pak dostanou fotbalisté.
Druhá část dotačního systému města představuje rozdělení 200 tisíc korun určených na
organizaci zhruba sedmi desítek sportovních akcí. Jednou z podmínek získání příspěvku je, že
oddíl musí mít mládež.
Třetí část dotačního systému tvoří 500 tisíc korun, jež budou i letos rozděleny podle počtu
členské základny a její věkové skladby.
Basketbalové naděje vzorně reprezentují město
Starším žákům Slavoje Litoměřice dnes 24. března poděkoval na radnici za jejich dosažené
sportovní výkony starosta. Byla jich zhruba dvacítka. Nejstaršímu je třináct a nejmladším deset
let.
Během posledních třech let dosáhli vynikajících úspěchů. Třikrát se stali přeborníky
oblastního přeboru. V roce 2008 obsadili 5. místo na mistrovství republiky ve Svitavách, o rok
později sedmé místo v Jaroměři, a v roce 2010 vybojovali v Klatovech v celorepublikové
konkurenci 16 týmů 9. místo. Letos byli automaticky zařazeni do ligy Ú14, kde chtějí bojovat
o příčky nejvyšší.
Hrad zahajuje první turistickou sezonu
Litoměřický gotický hrad, který byl v dubnu ve zkušebním provozu, zahajuje dnes 1. května
svou první turistickou sezonu. S ohledem na tento fakt proto došlo k rozšíření provozní doby.
Nově mohou zájemci navštívit hrad a expozici českého vinařství každý den od úterý do soboty,
vždy od 9 do 17 hodin. S výjimkou polední pauzy, která je v době od 12 do 12.30 hodin.
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Course de la Paix Juniors - Závod míru juniorů
Dne 4. května byl zahájen již 40. ročník cyklistického Závod míru juniorů. 522 km po
severočeských i saských silnicích připravili pořadatelé mladým jezdcům v letošním Závodu míru
juniorů. Konkurence byla velká - na start se ve středu v Litoměřicíh postavilo 113 cyklistů z 19
národních týmů. Rozpis závodu na 4. - 8. května byl následující:
1. etapa - Litoměřice (silniční závod), 2. etapa - Lom - Litvínov (silniční závod), 3. etapa 1/2 Třebenice (časovka jednotlivců), 3. etapa 2/2 - Roudnice nad Labem (silniční závod), 4. etapa Teplice - Altenberg (silniční závod), 5. etapa - Terezín (silniční závod)
Na stupních vítězů jednotlivých etap se skloňovala jména Francouze Martina, Němců
Zepunkteho a Herklotze, nejčastěji však Nizozemce Van Poppela a Dána Nielsena.
A právě tento jezdec byl nakonec jediným, který udržel žlutý trikot déle než jednu etapu a dovezl
ho úspěšně do cíle v nedělní závěrečné terezínské etapě. Stal se tak zároveň prvním dánským
vítězemv historii tohoto klání. Z českých jezdců si vedl nejlépe Vojtěch Nipl, stal se nejlepším
vrchařema celkově zkončil těsně pod stupni vítězů čtvrtý.
Basketbalistky dobře reprezentují naše město
Deseti až třináctileté hráčky basketbalu přijal ve středu 4. května na radnici starosta Ladislav
Chlupáč. Novopečeným vítězkám oblastního přeboru starších minižákyň poděkoval za vzornou
reprezentaci. Cílem letošního roku bylo dostat se do žákovské ligy, to dívky splnily. V příští
sezóně se pokusí o postup do žákovské extraligy.
Litoměřická dlažba 2011
Na Velikonoční neděli 24. 4. 2011 se sjelo na Litoměřickou dlažbu více jak 125 bikerů
a bikerek, kteří si závod „vychutnali“ za skvělého počasí. Již pátý ročník závodu Martin Honza
alias Speedy připravil opět parádně a proto se závodníci rozdělení dle kategorií mohli vydat ve
dvou startovních vlnách (po dojetí první do cíle startovala druhá – rychlejší) na trať již tradičního
bikového adrenalinového závodu. Tanhle závod je v podstatě o adrenalinu od začátku do konce
a jede se takzvaně „na jedno nadechnutí“. Sešla se i vcelku velká kulisa diváků, což svědčí o tom,
že závod získává stále větší oblibu.
Mladé karatistky jsou pýchou klubu
Stříbrnou medaily v karate vybojovala předminulý víkend česká reprezentace na Mistrovství
Evropy mládeže, jež proběhlo v nizozemském Beeku. V týmu byla i patnáctiletá členka Karate
klubu Litoměřice Nikola Dvořáková. Za vzornou reprezentaci jí 30. května na radnici poděkoval
starosta Litoměřic.
Spolu s ní přišel i trenér Jan Steklý a šestnáctiletá Lenka Skružná, jejímž prozatím největším
úspěchem je zisk titulu mistryně České republiky. Trenér Steklý se aktivně věnuje karate již třicet
let. Posledních patnáct let jako trenér. Pod jeho vedením dosáhl klub se 150 aktivními členy řady
významných sportovních úspěchů. Pochlubit se může i kvalitní dětskou členskou základnou.
Zhruba pětadvacet dětí ve věku osmi až dvanácti let se vzhledem k odvedeným výkonům
pravidelně účastní národních pohárů, některé z nich i Mistrovství ČR.
Hala nabízí sportovcům i moderní zázemí
U příležitosti právě zahájeného školního roku navštívil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč
spolu s místostarostou Karlem Krejzou Základní školu U Stadionu. Město jako zřizovatel totiž
investovalo během prázdnin do její modernizace tři miliony korun. Což představuje nejvyšší
částku směřovanou v průběhu léta do obnovy základních a mateřských škol. Finance byly využity
na modernizaci zázemí sportovní haly. Kompletní renovací prošly šatny, sociální zařízení,
rozvody vody a topení. Úpravy se dotkly i bufetu. Splněn byl také požadavek hygieniků na
odvětrání šaten.
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Už v průběhu roku financovalo město opravy vstupního schodiště, vestibulu i okolí vstupu do
haly, kde byla položena nová dlažba. Sportovní halu U Stadionu využívají litoměřičtí sportovci
k tréninkům i zápasům v opravdu hojné míře. Nejvíce basketbalisté. Sportovní akce se v ní konají
i o víkendech.
Koupaliště utichlo
Litoměřické koupaliště na Písečném ostrově ukončilo 4. září sezónu. Poslední teplý srpnový
víkend ještě naposledy přilákal několik desítek návštěvníků, ale předpověď počasí na následující
dny již ale není taková, aby provoz pokračoval. Teploty v noci rychle klesají a s nimi i teploty
vody v bazénech. Navíc zkušenosti z minulých let ukazují, že se začátkem školního roku mizí
zájem o koupání,“ uvedl vedoucí areálu Ladislav Beneš. Do konce týdne tak zůstávají otevřena
už jen sportoviště.
Sezóna nakonec nebyla tak katastrofální, jak se zdála být ještě v polovině srpna. V průběhu
pěti srpnových tropických dnů dorazilo 10 tisíc lidí. Nejvíce jich přišlo 26. srpna, a to 2600.
Celková návštěvnost za tuto sezónu se tak díky několika dnům vyhoupla k celkovým 29 300
návštěvníkům. Nejhorší sezónou tak zůstává rok 2008, kdy se přišlo vykoupat jen 27 800 lidí.
Naopak k ideálnímu létu roku 2003, kdy areál navštívilo 75 tisíc lidí, je hodně daleko. Žádné
koupaliště městského typu se při zachování rozumné výše vstupného neobejde bez dotace. Město
Litoměřice jako majitel areálu přispívá na jeho provoz dvěma miliony korun ročně. Až od
čtyřicetitisícové návštěvnosti lze přitom očekávat, že se alespoň část dotace podaří uspořit.
Sportovci roku 2011
Slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2011 proběhlo večer 8. února 2012. Stal se jím lovosický
házenkář Jiří Motl. Cenu mu předal v litoměřickém domu kultury Ladislav Chlupáč, starosta
města Litoměřice, které bylo partnerem ankety pořádané Litoměřickým deníkem a ČSTV.
V kolektivech si vítězství zopakovali lovosičtí házenkáři, kteří v loňské sezoně skončili druzí
v nejvyšší domácí soutěži. Druzí skončili litoměřičtí judisté a třetí prvoligoví hokejisté Stadionu
HC Litoměřice.
Mezi mládežníky triumfoval cyklista CK Slavoj Terezín Matěj Zahálka, který dosáhl jednoho
z největších úspěchů při Závodu míru juniorů, kde v konkurenci nejlepších světových cyklistů
stál při jedné etapě i na stupních vítězů. V družstvech se z prvenství radovali mladší šermíři ze
Slavoje Litoměřice. Druhou příčku obsadili dorostenečtí hokejbalisté SHC Killers / Slavoj
a pomyslný bronz brali judisté.
V kategorii Masters se tleskalo veslařce Libuši Bruncvíkové (Slavoj Litoměřice) a mezi
handicapovanými neměl konkurenci všestranný Dezider Holub. Do síně slávy uvedli Václav
Mládek a Jan Řebíček nového člena, kterým se stal Karol Cviček. Bývalý skvělý běžec za svoji
následnou kariéru vychoval několik mistrů republiky a další vynikající atlety.
V průběhu společenského večera moderovaného sportovním komentátorem Radkem Šilhanem
vystoupily roudnické mažoretky, litoměřická taneční skupina Funky Dangers, zpěvačka Leona
Šenková a Monika Agrebi.
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V. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
LEDEN:
Ortopedický kongres
Letos již popáté se v Litoměřicích konalo Ortopedické sympozium. Bylo zahájeno ve středu
12. ledna. Koná se každé tři roky a za dobu své existence se dostalo do popředí odborných
zdravotnických setkání. To letošní bylo pořádané za odborné garance Ortopedické kliniky
2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol.
Součástí zahájení sympozia se již tradičně stalo přijetí účastníků na litoměřickém biskupství.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant je přijal ve velkém sále biskupské rezidence. Setkal se zde
tak s více než padesáti odborníky, mezi nimiž nechyběli lékaři, docenti, profesoři, ředitelé lázní
a rehabilitačních ústavů apod. Zahájení se zúčastnil i starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav
Chlupáč. Oba přednesli krátké zahajovací proslovy a připili na úspěch letošního setkání
ortopedických pracovníků. Připomeňme, že v rámci České biskupské konference je Mons.
Baxant předsedou Rady pro zdravotnictví. Ortopedické sympozium pokračovalo svojí hlavní
částí v hotelu Koliba, v jehož sálech se sešli odborníci nejen z celé České republiky, ale i ze
zahraničí.
Výročí narození sv. Anežky České
V letošním roce si připomínáme 800. výročí narození významné české světice Anežky
Přemyslovny. Dcera českého krále Přemysla Otakara I., zakladatelka a první abatyše kláštera sv.
Františka na Starém Městě v Praze, se pravděpodobně narodila 20. ledna 1211. Jubilejní rok 2011
proto bude věnován jejímu odkazu.
O výchovu Anežky Přemyslovny pečovaly postupně sestry v slezské Třebnici a premonstrátky
v Doksanech. Další roky strávila jako zaslíbená nevěsta na vídeňském vévodském dvoře. Po
zrušení zasnoubení žila v Praze. I z dalších plánů na politické manželské svazky sešlo, asi také
zásluhou Anežčinou. Ta už nyní jako dospělá dívka vyhlížela jiného Ženicha... Inspirována
hluboce svatým Františkem a svatou Klárou, se kterou si dopisovala, zakládá za pomoci svého
bratra Václava I. klášter Na Františku a sama do něho v roce 1234 vstupuje. Vyniká v péči
o poutníky, nemocné a chudé zvláště v blízkém špitále. Nabádá ke smíru své znepřátelené
královské příbuzné a v době braniborského vpádu do Čech jako jediná z královské rodiny po
odvlečení malého synovce, kralevice Václava, ze země usiluje mírnit bídu těch nejchudších. 2.
března 1282 umírá. Přestože je záhy vzývána lidem jako přímluvkyně v nebi, pocty oltáře se
dočká o mnoho století později. Až v roce 1907 je prohlášena církví za blahoslavenou. Její
svatořečení 12. listopadu 1989 symbolicky otevřelo cestu našeho národa ke svobodě.
Výtěžek Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi byla i letos rekordní. Stejně jako v loňském roce
a v roce 2009 přesáhl její výtěžek jeden milion korun. Štědří dárci letos vložili do kasiček
tříkrálových koledníků s logem Charity ČR celkem 1 226 262 korun, což je o 143 544 korun více
než v loňském roce.
Letošní jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky probíhal od 1. do 14. ledna 2011. V litoměřické
diecézi koledníkům v pondělí 3. ledna požehnal, a tím Tříkrálovou sbírku v diecézi slavnostně
zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
Poslední tříkrálová pokladnička byla rozpečetěna v Litoměřicích ve středu 26. ledna.
V litoměřické diecézi se do sbírky zapojilo 26 organizátorů skupinek koledníků - spolu s diecézní
charitou to byly farní a oblastní charity a jednotlivé farnosti (letos nově i farnosti Děčín
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a Lobendava). Do ulic vyšlo v celé diecézi 356 skupinek koledníků, tedy o šest skupinek více než
loni.
Nejvyšší částky - částky nad sto tisíc korun - byly vykoledovány ve farnosti Liběšice u Žatce
(155 000 Kč), DCH Litoměřice (149 939 Kč) a OCH Most (122 362 Kč). Výtěžek Tříkrálové
sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka
koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do
zahraničí.
Například záměrem letošní Tříkrálové sbírky za DCH Litoměřice, kde se vykoledovalo téměř 150
tisíc korun, je pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí - konkrétně podpora vzdělávání chudých
dětí v Mongolsku, tj. podpora sirotčinců pro děti ulice v Ulánbátaru a vzdělávacího zařízení pro
chudé děti v Darkhanu - a dále přímá materiální pomoc lidem v krizové situaci, tj. nákup
potravin, poskytnutí ubytování, zajištění zdravotnického materiálu.

ÚNOR:
Hospic sv. Štěpána v provozu již 10 let
V Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích poděkovali při mši svaté 3. února 2011 za 10 let svého
provozu. Hlavním celebrantem byl biskup Jan Baxant. Spolu s ním koncelebrovali P. Radim
Valík OSB, R. D. Józef Szeliga a P. Jiří Hladík O. Cr.
Mše svaté se zúčastnili pacienti hospice, zaměstnanci spolu s ředitelem Pavlem Česalem,
zakladatelka českého hospicového hnutí Marie Svatošová, členové občanského sdružení,
dobrovolníci, přátelé hospice a další.
Po mši svaté poděkoval ředitel hospice, Pavel Česal, všem přítomným za účast na důstojném
zahájení oslav desetiletého výročí litoměřického hospice. Zároveň informoval o dalších akcích,
které budou v průběhu prvního pololetí roku 2011 při příležitosti 10. výročí probíhat.
Slavnostní uvedení nových kanovníků do funkce
V sobotu 12. února 2011 se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích slavnostní instalace
deseti nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly u sv. Štěpána. Slavnosti se zúčastnili
rodinní příslušníci a přátelé nově jmenovaných kanovníků,
hosty byli apoštolský nuncius v České republice Diego
Causero, světící biskup a děkan kapituly diecéze DresdenMeissen Georg Weinhold, ředitel protokolu Kanceláře
prezidenta ČR Jindřich Forejt, rektorka UJEP v Ústí
nad Labem Iva Ritschelová, kanovníci kapitul z Čech,
Moravy i Německa a starostové pozvaných obcí. Dále tu byli
kanovníci litoměřické kapituly, generální vikář P. Stanislav
Přibyl CSsR a kněží, jáhnové a farníci litoměřické diecéze.
Po slavnostním obřadu se uskutečnila volba nového
probošta kapituly. Volby se zúčastnilo všech devět sídelních
kanovníků (čtyři stávající a pět nových), kteří mají jako
sídelní kanovníci hlasovací a volební právo. Novým
proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích
byl v tajné volbě šesti hlasy zvolen dómský farář, kanovník
Jiří Hladík O.Cr. Většinou hlasů byl zvolen s tím, že volbu
přijal. Ve funkci ho musí potvrdit litoměřický biskup J. Exc.
Nový probošt kapituly
Mons. Jan Baxant. Probošt kapituly je volen na období tří let.
J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.
Děkanem kapituly biskup jmenoval Jana Nepomuka Jiřištěho,
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okrskového vikáře mladoboleslavského vikariátu a faráře v Bělé pod Bezdězem, jehož jméno
oznámil během slavnosti.
Litoměřická kapitula byla založena v roce 1057 knížetem Spytihněvem II. a je tedy o téměř
600 let starší než Biskupství litoměřické (založeno roku 1655). Kanovníci jsou trojího typu:
sídelní (má právo hlasovat při kapitule a volit probošta, jejich počet je omezen), čestní (bez
volebního a hlasovacího práva, pouze čestný titul) a emeritní (sídelní kanovníci s věkem nad 75
let). Kanovník je doživotní funkcí.
Čestní kanovníci nově uvedení do funkce:
1/ J. M. can. Grzegorz Czerny, okrskový vikář krušnohorského vikariátu a administrátor
v Litvínově
2/ J. M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici
3/ J. M. can. Viliam Matějka, děkan v České Lípě
4/ J. M. can. Miroslav Šimáček, arciděkan v Ústí nad Labem
5/ J. M. can. Josef Šimon, farář v Kryrech
Sídelní kanovníci nově uvedení do funkce:
1/ J. M. can. Martin Davídek, farní vikář ve farnosti Všech Svatých v Litoměřicích, v současnosti
studuje na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
2/ J. M. can. Jan Nepomuk Jiřiště, okrskový vikář mladoboleslavského vikariátu a farář v Bělé
pod Bezdězem
3/ J. M. can. Rudolf Repka, okrskový vikář českolipského vikariátu a administrátor ve Cvikově
4/ J. M. can. Józef Szeliga, okrskový vikář litoměřického a ústeckého vikariátu a děkan
v Litoměřicích
5/ J. M. can. Václav Vlasák, okrskový vikář turnovského vikariátu a děkan v Turnově
V současné době má Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích 19 členů. Devět
kanovníků sídelních, osm čestných a dva emeritní. Jmenování deseti nových kanovníků je
v téměř tisícileté historii litoměřické kapituly mimořádnou událostí. Kanovníci jsou nejbližšími
spolupracovníky biskupa a obvykle byli jmenováni po jednom v závislosti na obsazení beneficií.
V posledních sto letech proběhly dvě velké instalace kanovníků, a to na počátku biskupské služby
Štěpána kardinála Trochty (v roce 1951) a později v 90. letech za biskupa Josefa Koukla. Ani
jedna z nich však nedosáhla velikosti té dnešní.

BŘEZEN:
Pamětní deska Mons. Josefa Koukla
Jméno 18. biskupa litoměřického, Mons. ThDr. Josefa Koukla, který zemřel loni v květnu,
bude připomínat pamětní deska, jež byla umístěna v pátek 18. března 2011 na jeden z pilířů
v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích.
Na pamětní desce věnované Mons. Josefu Kouklovi je vyobrazen jeho biskupský znak
a uvedeny základní životopisné údaje (včetně data jeho biskupského svěcení a nástupu
na biskupský stolec). Kamenná deska z indické žuly byla vsazena do prvního pravého pilíře
v katedrále (při pohledu od hlavního oltáře směrem ke vchodu do chrámu). Na protějším pilíři
(první levý pilíř při pohledu od hlavního oltáře) se nachází pamětní deska Štěpána kardinála
Trochty. Biskupové litoměřické diecéze bývali v minulosti pohřbíváni přímo v katedrále
sv. Štěpána. Od počátku 19. století, kdy byla jejich těla ukládána do biskupské hrobky na novém
litoměřickém hřbitově, se stalo tradicí, že jejich jména připomínají v katedrále právě pamětní
desky.
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DUBEN:
Obrazy Karla Škréty se vrátily do litoměřické katedrály
Tři obrazy barokního malíře Karla Škréty z katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, vystavené
na pražské výstavě „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo“, se po zhruba roce a půl vrátily zpět
do litoměřické katedrály. Zrestaurovaná plátna byla ve středu 13. dubna 2011 instalována na svá
původní místa.
Dómská farnost zapůjčila na výstavu tři obrazy z cyklu šesti obrazů, které Karel Škréta
namaloval pro katedrálu: hlavní oltářní obraz „Ukamenování sv. Štěpána" a dva obrazy z bočních
oltářů - „Sv. Petr a Pavel" a „Smrt sv. Václava".
Výstava „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo" byla pořádána u příležitosti 400. výročí
malířova narození. Probíhala v Jízdárně Pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně na Malé
Straně od listopadu roku 2010 do dubna 2011. Hlavní oltářní obraz z litoměřické katedrály (výška
téměř pět metrů a šířka více než tři metry) se během této doby stal dominantou Jízdárny
Pražského hradu. Výstavu připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského
hradu a Arcibiskupstvím pražským.
Litoměřická diecéze byla na výstavě zastoupena celkem šesti obrazy. Čtyři z nich byly dílem
Karla Škréty, autorem pátého obrazu byl Antonín Stevens a šestého Tobias Pock. Tři Škrétova
plátna pocházela z katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, čtvrtý Škrétův obraz - Sv. Matouš
s andělem - původně pochází z kostela sv. Matouše z Křešic u Litoměřic (jinak je vystaven
v diecézním muzeu v Litoměřicích). Pátý obraz - Sv. Norbert při adoraci - autora Antonína
Stevense byl zapůjčen z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci. Všechna tato plátna byla
před vystavením restaurována. Šestý obraz - Svatá Kateřina - autora Tobiase Pocka byl původně
umístěn v kostele sv. Ludmily v Litoměřicích (nyní v depozitáři SGVU Litoměřice).

KVĚTEN:
Norský velvyslanec navštívil Litoměřice
Velvyslanec Norského království v České republice Jens Eikaas navštívil v úterý 3. května
2011 město Litoměřice. Norského velvyslance, který přijel do Litoměřic na pozvání starosty
Ladislava Chlupáče, přijal ve své biskupské rezidenci rovněž Mons. Jan Baxant. Setkání se
zúčastnil také generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR a probošt katedrální
kapituly J. M. can. Jiří Hladík O. Cr.
Biskup se setkal se starosty měst a obcí
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se v úterý 17. května setkal ve své rezidenci se starosty
měst a obcí, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, aby jim poděkoval za spolupráci
mezi místní samosprávou a církví. Pozvání přijalo 45 představitelů měst a obcí. Nechyběl ani
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Litoměřický biskup Jan Baxant předal dva Řády sv. Řehoře Velikého
Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl udělit Řád sv. Řehoře Velikého Petru Mikulovi,
místokancléři biskupské kurie v Litoměřicích, a MUDr. Milanu Zbořilovi, osobnímu lékaři čtyř
litoměřických biskupů.
Papežské vyznamenání bylo oběma oceněným slavnostně předáno litoměřickým biskupem
Mons. Janem Baxantem ve čtvrtek 19. května 2011 v děkanském kostele Všech svatých
v Litoměřicích při mši svaté. Slavnosti se rovněž zúčastnil zástupce Apoštolské nunciatury
v Praze. Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého (L´Ordine Equestre Pontificio di San
Greogorio Magno) je jeden z pěti řádů, které jsou udělovány Svatým stolcem. Řád ustavil roku
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1831 papež Řehoř XVI. a je udělován mužům vzorné pověsti, kteří se
zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce".
Petrovi Mikulovi bude řád udělen v souvislosti s jeho životním jubileem
jako poděkování za dlouholetou věrnou službu, MUDr. Milanu Zbořilovi
jako ocenění za jeho služby pro litoměřické biskupství. MUDr. Zbořil, coby
lékař litoměřické nemocnice nevydal v roce 1974 tělo zemřelého Štěpána
kardinála Trochty do rukou příslušníků StB, ale odeslal ho do Prahy
k balzamování a tím ho uchránil pro veřejný pohřeb. Projevil tak velkou
osobní statečnost.
Nositelé tohoto ocenění se stávají členy řádu s titulem „rytíř Řádu sv.
Řehoře Velikého". Řád je rytířským řádem jezdeckým. Rytířům je zaručeno
privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od
roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy.

Proběhla Noc kostelů
V dnešní páteční noci se otevřely pro návštěvníky kostely a kaple
v Litoměřicích a na Litoměřicku, které jim nabídly zdarma celou řadu
zajímavých programů - od přednášek přes koncerty po duchovní slovo.
V rámci akce Noc kostelů bylo v pátek 27. května od večerních až do
nočních hodin otevřeno v celé litoměřické diecézi 132 církevních objektů,
z toho v Litoměřicích se mohou lidé podívat do šesti, respektive sedmi z nich. Akce probíhá pod
záštitou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče a dalších osobností.
Zdarma přístupná byla katedrála sv. Štěpána na Dómském náměstí, děkanský kostel Všech
svatých na Mírovém náměstí, kostel sv. Vojtěcha v Křížové ulici, kostel sv. Jakuba na
Dominikánském náměstí, kostel sv. Ludmily na Kapucínském náměstí a kaple sv. Jana Křtitele
v Máchově ulici. Zároveň s nimi i kaple sv. Štěpána v budově Hospice sv. Štěpána
v Litoměřicích. Kromě šesti otevřených kostelů a kaplí přímo v Litoměřicích byly otvřeny také
kaple v hospici sv. Štěpána, dva kostely v Lovosicích, kostel v Doksanech, Bohušovicích
a Lounkách. V době od 19 do 21 hodin byla rovněž zdarma otevřena věž katedrály na Dómském
náměstí.

ČERVEN:
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant hostem ve Fuldě
Ve dnech 4. – 6. června byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant hostem tradiční pouti
a svátku sv. Bonifáce ve Fuldě, partnerském městě Litoměřic. Sídelní biskup diecéze Fulda Heinz
Josef Algermissen vřele přivítal svého hosta v úvodu mše svaté na Dómském náměstí. Společně
koncelebroval také arcibiskup Hans Josef Becker z Paderbornu, metropolita provincie, do které
diecéze Fulda patří. Ten byl také hlavním kazatelem slavnostní bohoslužby, které se účastnilo asi
10 000 věřících.

ČERVENEC:
Žehnání lesní kapličky u Libochovan
Kanovník svatoštěpánské kapituly Martin Davídek požehnal v sobotu 9. července 2011 nově
vybudovanou lesní kapličku, kterou si na jaře letošního roku svépomocí vystavěli v lese nad obcí
Libochovany členové Mysliveckého sdružení Kamýk-Hrádek, o.s. Zasvěcena byla sv. Hubertovi.
Slavnost byla zahájena na návsi v obci Kamýk, odkud vyšel průvod se členy mysliveckého
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sdružení. Za účasti zhruba stovky přítomných stavbu svatému Hubertu, patronu myslivců,
zasvětil a novou kapličku požehnal J. M. can. Martin Davídek.

SRPEN:
Biskup na Úštěcku požehnal obnovenou křížovou cestu
Litoměřický biskup Jan Baxant požehnal v pátek 12. srpna 2011 v podvečer obnovenou
křížovou cestu v areálu Kalvárie na Ostrém u Úštěka. Umístění deskových maleb do
výklenkových kaplí čtrnácti zastavení křížové cesty a autorské plastiky do úvodní kaple je jedním
z dalších významných kroků k revitalizaci tohoto barokního areálu. Iniciátorem aktivit
na záchranu dominanty úštěckého regionu je občanské sdružení Společnost pro obnovu památek
Úštěcka.
Slavnost s žehnáním křížové cesty probíhala za účasti náměstkyně ministra kultury Anny
Matouškové a ministra obrany a senátora za Litoměřicko a Slánsko Alexandra Vondry. Spolu
s litoměřickým biskupem se jí zúčastnili kanovník litoměřické katedrální kapituly Martin
Davídek a duchovní správce úštěcké farnosti Jaroslav Stříž. Společnost pro obnovu památek
Úštěcka zde zastupoval její předseda Tomáš Hlaváček. Přítomna byla více než stovka lidí, mezi
nimi i skupina německých občanů.

ZÁŘÍ:
Jedinečná putovní výstava Biblí v Litoměřicích
13. září v 17 hodin byla zyhájena výstava biblí. Unikátní putovní výstavu mohli zájemci
zhlédnout v prostorách Domu kultury v Litoměřicích ve dnech 13. až 22. září 2011. Návštěvníci
měli možnost prohlédnout více než 150 exponátů v bezmála 80 jazycích: Bible (kapesní, velké
obrázkové, pro děti a mládež apod.), zpěvníky, kancionály, modlitební knížky, mapy a atlasy.
Vystavena byla například Bible Melantrichova z roku 1549 a 1556. K vidění byl rovněž svitek
Tóry (Pět knih Mojžíšových) z Izraele. Expozici doplnily rytiny a reprodukce grafických listů
Rembranta, slavného holandského mistra.
Do Litoměřic se putovní výstava Biblí přesunula ze slovenského Kežmarku.

ŘÍJEN:
Biskupskou rezidenci v Litoměřicích navštívila filipínská velvyslankyně
Velvyslankyně Filipínské republiky v ČR Evelyn Dominguez Austria-Garcia navštívila
v úterý 11. října 2011 Litoměřice. Vzácného zahraničního hosta v doprovodu dvou filipínských
duchovních a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče přivítal v biskupské rezidenci
v Litoměřicích kancléř biskupské kurie Miloslav Marek. Přátelského setkání se dále účastnili
místokancléř biskupské kurie Petr Mikula, osobní sekretář litoměřického biskupa Martin Flosman
a zástupci Městského úřadu v Litoměřicích.
Škrétův obraz Archanděl Rafael se sv. Tobiášem opět zdobí litoměřickou katedrálu
Obraz Archanděl Rafael se sv. Tobiášem od významného barokního malíře Karla Škréty
se po roce vrátil zpět do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích. Na své původní místo do
jednoho z bočních oltářů katedrály - oltáře Andělů strážných – byl instalován v sobotu 15.
října 2011 kolem poledne.
Obraz restaurovala ve dvou etapách v letech 2010-2011 akademická malířka Eva Kolmanová.
Olejomalba na plátně Archanděl Rafael se sv. Tobiášem je jedním z cyklu pěti obrazů, které
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Karel Škréta na zakázku prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze pro
nově vybudovanou katedrálu sv. Štěpána namaloval.
Obraz Archanděl Rafael se sv. Tobiášem mohl být restaurován díky dotaci Ministerstva
kultury ČR (s finanční spoluúčastí dómské farnosti) a dotaci Ústeckého kraje. Dotace
Ministerstva kultury ČR byla poskytnuta z Programu restaurování movitých kulturních památek
(v roce 2010 ve výši 59 000 Kč a v roce 2011 ve výši 50 000 Kč, spoluúčast farnosti činila 10
procent). Ústecký kraj poskytl v roce 2011 z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje částku 50 000 Kč.
Přijetí prezidenta republiky Václava Klause biskupem
Litoměřický biskup Jan Baxant přijal v biskupské rezidenci v Litoměřicích v úterý 18. října
2011 prezidenta republiky Václava Klause a jeho manželku Livii. Setkání se uskutečnilo v rámci
návštěvy Ústeckého kraje, kterou prezidentský pár vykonal ve dnech 18. - 20. října 2011.
Setkání s litoměřickým biskupem patřily už první minuty návštěvy prezidentského páru,
doprovázeného hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou, v Litoměřicích. Mons. Jan Baxant
je krátce po 11. hodině dopoledne uvítal v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém
náměstí.
Významné hosty v děkanském kostele rovněž uvítali generální vikář litoměřické diecéze P.
Stanislav Přibyl CSsR a děkan Římskokatolické farnosti - děkanství u Všech Svatých
v Litoměřicích a kanovník litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Józef Szeliga. Vzhledem
k tomu, že Litoměřice jsou městem s dlouholetou tradicí sborového zpěvu a působí zde řada
pěveckých souborů, krátce zde vystoupil i chlapecký pěvecký sbor Páni kluci pod vedením
sbormistra Václava Hanče. Na varhany zahrál varhaník litoměřického chrámového sboru Jaroslav
Pulda.
Další zastávkou prezidentského páru byla biskupská rezidence na Dómském náměstí historicky sídlo biskupů litoměřické diecéze. Prezident a jeho manželka navštívili toto místo
poprvé. Litoměřická diecéze je v české církevní provincii svým vznikem druhou nejstarší diecézí.
Založena byla před 356 léty. Rozkládá se na 9 380 km2 v severních a severozápadních Čechách
a podle správního rozdělení státu zahrnuje území především Ústeckého a Libereckého kraje.
„Prezident respektuje římskokatolickou církev jako integrální součást společnosti a s jejími
představiteli se pravidelně setkává k rozhovoru," řekl Mons. Jan Baxant k setkání s prezidentem
Klausem.
Biskup hosty přivítal a uvedl do Trůnního sálu biskupské rezidence. Prezidentský pár se
pozdravil s proboštem katedrální kapituly J. M. can. Jiřím Hladíkem O.Cr. i zaměstnanci úřadu
biskupství a podepsal se do pamětní knihy. V průběhu prohlídky prostor rezidence zahrál
generální vikář P. Přibyl na zdejší vzácné varhany a biskup předal prezidentovi dárek - víno
z místních vinic, publikaci o Biskupství litoměřickém a CD s varhanní hudbou. Prezident
biskupovi věnoval talíř z křišťálového skla značky Moser se zlacením a jednu ze svých knih.
Knihu Václava Klause s jeho podpisem na památku dostal i generální vikář P. Přibyl. Setkání
Mons. Jana Baxanta s Václavem Klausem, jeho chotí Livií a hejtmankou Janou Vaňhovou dále
pokračovalo v soukromí, bez účasti novinářů.
Biskup požehnal kapli v litoměřické věznici
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal v pondělí 24. října 2011 nově vzniklou kapli
ve Vazební věznici v Litoměřicích. Setkání se účastnila hlavní kaplanka Vězeňské duchovní
služby České republiky Mgr. Květoslava Jakubalová, duchovní, kteří do věznice pravidelně
docházejí a vykonávají zde duchovní službu - katolický kněz P. Radim Jan Valík OSB a dva
duchovní jiných křesťanských církví, přítomni rovněž byli zaměstnanci věznice, vychovatelé
a sociální pracovníci.
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LISTOPAD:
Mons. Jan Baxant požehnal
svatomartinské víno
V Litoměřicích měly v pátek 11.
listopadu 2011 premiéru svatomartinské
slavnosti. Jako první při nich došlo
na žehnání svatomartinského vína. Přesně
v 11 hodin a 11 minut požehnal jiskřivý mok
zdejších i moravských vinařů litoměřický
biskup Jan Baxant.
„Aby víno sloužilo k tomu, aby lidé
posilovali přátelství. V tomto duchu žehnám
svatomartinské víno letošního roku," těmito
slovy
zahájil
Mons.
Jan
Baxant
svatomartinské slavnosti, které probíhaly
za přítomnosti starosty města Ladislava Chlupáče v prostorách gotického hradu v Litoměřicích.
Akci pořádalo Centrum cestovního ruchu, příspěvková organizace města, ve spolupráci se Střední
hotelovou školou hotelnictví, gastronomie a služeb Litoměřice. Návštěvníci měli možnost během
dne ochutnat svatomartinskou husu s bramborovým knedlíkem, červeným a bílým zelím
a svatomartinské víno.

PROSINEC:
Biskup Jan Baxant se setkal s radními
Pěkné, požehnané Vánoce a nový rok popřál ve čtvrtek 15. prosince litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant radním města Litoměřice, které pozval v tomto předvánočním čase do
biskupské rezidence na Dómském náměstí k přátelskému setkání. Starosta města rovněž popřál
Mons. Baxantovi příjemné prožití vánočních svátků, poděkoval mu za dobrou spolupráci a předal
mu drobné dárky, mimo jiné obrazovou publikaci o městě Litoměřice. Setkání se zúčastnili
starosta města Ladislav Chlupáč, Pavel Kejř, Radek Lončák, Karel Krejza, Hassan Mezian,
Vladimír Kestřánek a Jan Szántó.
Výzva k modlitbě za Václava Havla
Litoměřický biskup Jan Baxant vyzývá k modlitbám za zesnulého prezidenta Václava Havla.
Dnes, 18. prosince 2011, zemřel bývalý československý a český prezident Václav Havel.
Katolická církev ústy předsedy ČBK arcibiskupa Dominika Duky vyzývá, aby se dnes, v neděli
18. 12. 2011 v 18 hodin, rozezněly zvony všech kostelů a kaplí v České republice na jeho
památku. Biskup litoměřický se k této výzvě připojuje a zároveň vyzývá k modlitbě za Václava
Havla.
Zádušní mše svatá za Václava Havla
Litoměřický biskup Jan Baxant sloužil ve čtvrtek 22. prosince 2011 zádušní mši za zemřelého
Václava Havla. Rekviem za bývalého prezidenta se konalo v děkanském kostele Všech svatých
v Litoměřicích.
Koncelebranty byli generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl CSsR, probošt
Svatoštěpánské kapituly Jiří Hladík O.Cr., děkan městské farnosti a kanovník kapituly Józef
Szeliga, kanovník Karel Havelka, kněz třebenické farnosti Tomasz Dziedzic a kněz lovosické
farnosti Roman Depa.
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Mons. Jan Baxant charakterizoval Václava Havla slovem svoboda. Řekl, že člověk celý, se svou
důstojností musí být nutně svobodný, aby byl šťastný, zdůraznil význam Václava Havla v boji
za osvobození Československa a lidí, kteří zde žili, a modlil se za to, aby ti, kteří vládnou,
sledovali při svém počínání obecné blaho, ne vlastní prospěch. Připomněl rovněž Havlovo heslo
o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí s tím, že pravda a láska může v lidech vítězit, jen
pokud budou bytostně svobodní.

VI. OBYVATELSTVO
LEDEN
Prvním narozeným miminkem z Litoměřic byl Jakub Kučera. Přišel na svět až 2. ledna 2011
v 18 hodin 35 minut. Narodil se mamince jako první dítě, měřil 51 cm a vážil 3,05 kg. Jeho
maminka patřila mezi ty, jež strávily první dny života svého miminka v prostorách
zmodernizovaného gynekologicko-porodnického oddělení litoměřické nemocnice, které bylo
otevřeno v závěru loňského roku.
V litoměřické nemocnici se loni narodilo 654 miminek. Nejčastějšími jmény byly Terezka
a Eliška, u chlapců Jan a Jakub.
Druhým občánkem města Litoměřice roku 2011 narozeným v městské nemocnici se stal
Jiřiček. Jak nám prozradila maminka Nikola Košová, jméno dostal po dědečkovi. Na svět přišel
2. ledna třináct minut před půlnoci. Jeho příchodu na svět byl přítomen i tatínek Jaroslav.
Klárka Váňová je prvním miminkem, které se v letošním roce narodilo v Městské nemocnici
v Litoměřicích. Na svět přišla 1. ledna mamince Michaele z Klapý. Ředitel nemocnice předal
mamince květinu a holčičce zlatý řetízek s přívěškem.
Svatební obřady na rok 2011
Seznam oddávajících: Mgr. Petr Hermann, Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Pavel Kejř, Ing.
Zdeněk Bezděka, Mgr. Petr Hošek, pí. Alena Pávková, p. Jiří Landa, Mgr. Ladislav Chlupáč,
Mgr., Karel Krejza, p. Jan Szántó a Mgr. Václav Červín.
Oddávací hodiny:
Litoměřice - obř.síň pátek
sobota
Ploskovice – zámek sobota

09.00-14.00 hod
09.00-12.00 hod
09.00-14.00 hod

Změna výše regulačního poplatku za hospitalizaci (od 1. 12. 2011)
V souvislosti s přijetím zákona č. 298/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a který nabývá účinnosti dne 1. prosince 2011, se mění výše
regulačního poplatku za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče, a to ze 60 Kč na 100
Kč. Regulační poplatek v této výši platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li tento pobyt hrazen
ze zdravotního pojištění.

102

Město platí pohřby za sociálně slabé
Jen v loňském roce (2010) město Litoměřice zaplatilo 85 tisíc korun za pohřby sociálně
slabých občanů. Tyto neplánované výdaje tak zatěžují rozpočty měst a obcí. Jejich počet se na
rozdíl od jiných měst za posledních šest let výrazněji nezměnil. Například v roce 2005 vyřizovali
pracovníci správního odboru městského úřadu deset pohřbů tohoto typu, přičemž každý z nich
stál pět tisíc korun. Stejný počet tzv. sociálních pohřbů hrazených městem proběhl v Litoměřicích
i v loňském roce, kdy ovšem došlo k výraznému navýšení cen. Jeden sociální pohřeb tentokrát již
vyšel na 8.470 korun. Kromě finanční zátěže s sebou nese jejich vyřizování a následné
přihlašování do dědického řízení, případně dokládání dokumentů Ministerstvu pro místní rozvoj
i administrativní zátěž. Městský úřad v Litoměřicích se pravidelně přihlašuje k dědickému řízení.
V průměru získává za každý sociální pohřeb zpět zhruba dva tisíce korun.
Agresivního muže umravnili strážníci
Umravnit agresivního muže museli včera 19. ledna v budově Městského úřadu v Litoměřicích
strážníci městské policie. Jejich pomoc potřebovala pracovnice pracující na úseku výdeje
občanských průkazů.
Třiatřicetiletého muže rozčílilo upozornění, že má již dlouhou dobu propadlý občanský
průkaz, za což mu hrozí i sankce. K dalšímu incidentu došlo poté, co ho úřednice požádala při
zpracování nového dokladu, aby si při fotografování odložil brýle.
Polonahou ženu převezli strážníci do nemocnice
Psychicky narušenou ženu převezli 11. ledna strážníci na psychiatrické oddělení Městské
nemocnice v Litoměřicích. Učinili tak poté, co ji na základě telefonického upozornění od občana
legitimovali v ulici Mezibraní, kam se vydala od nákupního střediska Interspar. Od pasu dolů
přitom byla nahá.
Na sobě měla pouze bundu, kterou si neustále svlékala. Strážníci zjistili, že jde o obyvatelku
želetického azylového domu a poradě s jeho sociální pracovnici ji předali do péče lékařů.

ÚNOR
Paní Benešovská prožila v nemocnici dvě třetiny života
Usmívej se na svět a svět se bude usmívat na tebe. Tímto heslem se vždy řídila bývalá
primářka dětského oddělení litoměřické nemocnice Světluše Benešovská, kterou v rámci ocenění
významných osobností města přijal 1. února na radnici starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Dvě třetiny svého života strávila v litoměřické nemocnici. Na dětském oddělení prožila
neuvěřitelných padesát let.
Světluše Benešovská však není pouze vynikající dětskou lékařkou, kardioložkou a aktivní
skautkou, ale i zapálenou cestovatelkou. O svých cestách do exotických krajin dokáže čerstvá
osmdesátnice hodiny poutavě vyprávět. Sjezdila celou Evropu, vyjma Portugalska, navštívila
Indii, Egypt, Mexiko, Peru, Čínu a mnoho dalších zemí a cestovala po světě ještě v
pětasedmdesáti letech. S jejími exotickými fotografiemi se až do konce února mohou lidé
seznámit ve vestibulu litoměřické nemocnice
Stoletá stařenka
Ve čtvrtek 17. února oslaví sto let paní Milada Nečesaná z Litoměřic. Dnes odpoledne, tedy
den před jejími kulatými narozeninami, jí s kyticí růží a dárkovým košem přišli popřát starosta
města Ladislav Chlupáč a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu
Martin Veber. Nechyběli ani zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení v Litoměřicích i s
blahopřáním od ministra, rodina a přátelé. Stoletá stařenka si uchovává svěží mysl, humor i
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pokoru. Do Litoměřic se s manželem přistěhovala po skončení druhé světové války od Nového
Bydžova. Dlouhé roky pracovala v restauraci na horním nádraží. Ani dnes nepohrdne jednou
sklenkou červeného vína. Jejím nejoblíbenějším jídlem je řízek s brambory. A jaký je její recept
na dlouhověkost. Nikomu nic zlého nepřát a umět druhým odpouštět.
Klidné stáří Paní Nečesaná prožívá v Domě s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů, kam
za ní pravidelně docházejí syn s dcerou, vnoučata i pravnoučata.
Škodná v parku
Nepřípustné chování, k němuž v 16, února večer docházelo v parku U Hvězdárny,
zaznamenali na městském kamerovém systému litoměřičtí strážníci. Dva patnáctiletí výrosti
trhali a pálili rákos, poškozovali okrasné rostliny a házeli kamení do okrasného jezírka.
Vzhledem k jejich věku byl případ předán k dalšímu šetření sociálnímu odboru městského úřadu.
Internetové kiosky v prostorách nemocnice
Novou službu pro své návštěvníky zavedla Městská nemocnice v Litoměřicích. Jedná se o dva
internetové kiosky, které umožňují v prostorách nemocnice pacientům a návštěvníkům přístup na
internet, např. za účelem kontroly elektronické pošty.
Tyto kiosky byly instalovány ve vstupní hale (poblíž podatelny) a v prostoru u stolků v
blízkosti telefonního automatu v pavilonu D.
Tato služba je poskytována zcela zdarma, pouze s podmínkou, že uživatelé internetového
kiosku budou brát ohled na práva a potřeby ostatních pacientů a návštěvníků nemocnice (např.
tím, že využijí služby internetového kiosku jen po nezbytně nutnou dobu). V případě porušení
tohoto pravidla může být uživateli přístup ke kiosku zaměstnanci nemocnice odepřen.

BŘEZEN
Zřejmě kradli měděné okapy
Litoměřičtí strážníci zadrželi 24. března večer dva muže podezřelé z krádeže měděných
okapů. Stalo se tak v bývalém areálu Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Svatojiřské ulici.
Strážníci na místě zjistili, že osmnáctiletý mladý muž má zřejmě zlomené obě končetiny.
Ukázalo se, že při pokusu o krádež okapů spadl z balkónu z výšky asi pěti metrů. Byli předáni
Policii ČR.
26. března 2011 - Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu v letošním roce vycházelo z údajů z půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března.
Oproti minulým sčítáním bylo možné dotazník vyplnit i elektronicky.

Hlavní výsledky ze sčítání lidu a srovnání s minulostí
Počet obyvatel
Celkový počet obyvatel v roce 2011: 10 562 214
Celkový počet obyvatel v roce 2001: 10 230 060

Věk obyvatel
Počet obyvatel do 14 let: 1,53 milionu (před deseti lety 1,65 milionu)
Počet obyvatel 15-64 let: 7,36 milionu (před deseti lety 7,16 milionu)
Počet obyvatel 65 a více let: 1,67 milionu (před deseti lety 1,41 milionu).

Rodinný stav obyvatel
Z 5,19 milionu mužů je 2,33 milionu svobodných, 2,22 milionu ženatých, 485 tisíc rozvedených
a 127 tisíc ovdovělých.
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Z 5,37 milionu žen je 1,9 milionu svobodných, 2,2 milionu vdaných, 613 tisíc rozvedených
a 637 tisíc ovdovělých

Vzdělání obyvatel
Základní či neukončené základní vzdělání má 1,57 milionu lidí (o 400 tisíc méně než před 10
lety).
Středoškolské vzdělání včetně vyučení má 2,96 milionu lidí (před 10 lety 3,26 milionu).
Maturitu nebo i vyšší odborné vzdělání má 2,79 milionu lidí (oproti 2,43 milionu před 10 lety).
Vysokoškolsky vzdělaných lidí je 1,12 milionu, o 350 tisíc více než před 10 lety.
Zcela bez vzdělání je 47 tisíc obyvatel, za deset let jich devět tisíc přibylo.

Ekonomická aktivita
Ekonomicky aktivních obyvatel ubylo. Před deseti lety jich bylo 5,25 milionu, nyní je to 5,17
milionu.
Před deseti lety bylo v Česku 487 tisíc nezaměstnaných. Nyní jich je 507 tisíc.

Národnost
Českou uvedlo 6,73 milionu lidí (před deseti lety to bylo 9,25 milionu)
Moravskou 522 tisíc (dříve 380 tisíc)
Slovenskou 149 tisíc (před 10 lety 193 tisíc)
Polskou národnost uvedlo 39 tisíc lidí, německou 19 tisíc, slezskou 12 tisíc, romskou pět tisíc

Víra
V otázce víry je třeba brát v potaz to, že 4,77 milionu lidí neuvedlo, v co věří - to je oproti 901
tisíci těchto odpovědí před deseti lety velký nárůst.
V roce 2001 se celkem 3,29 milionu lidí označilo za věřící a 6,04 milionu lidí o sobě řeklo, že
jsou bez víry. Nyní je tento poměr takový, že 2,18 milionu lidí věří (ať už organizovaně, nebo bez
církve či náboženské společnosti) a 3,61 milionu nikoliv.
Nejvíce je římských katolíků - 1,08 milionu, čtyřicet tisíc lidí je u Církve československé
husitské
a 52 tisíc u Českobratrské církve evangelické.
Baštou víry je tradičně Morava, zejména Zlínský a Jihomoravský kraj. I Vysočina, ležící zčásti
v Čechách a zčásti na Moravě, platí za kraj věřících lidí.
Největší počet nevěřících je v Ústeckém kraji (43,8 %), Libereckém kraji (42,3) %
a Středočeském kraji (39,7 %).

Státní občanství
Největší menšinou u nás jsou občané Ukrajiny (118 tisíc), následovaní Slováky (84 tisíc),
Vietnamci (53 tisíc), Rusy (36 tisíc), Němci (21 tisíc) a Poláky (18 tisíc).

Domy
V Česku je celkem 2,15 milionu domů, z toho 1,77 milionu obydlených. Před deseti lety bylo
1,97 milionu domů, z toho 1,63 milionu obydlených.
Celkem 1,53 milionu domů je ve vlastnictví fyzických osob (zdaleka nejčetněji zastoupenou
kategorií jsou rodinné domy).
Ve státním či obecním vlastnictví je 48 tisíc domů, ve vlastnictví bytových družstev 32 tisíc,
ve spoluvlastnictví vlastníků bytů 80 tisíc a v kombinaci vlastníků 29 tisíc.
Poměrně výrazně ubylo rodinných domů nezpůsobilých k bydlení. V roce 2001 jich bylo 38 tisíc,
nyní je to 21 tisíc. Nejvíce rodinných domů nezpůsobilých k bydlení je v Olomouckém, Zlínském
a Moravskoslezském kraji.

Topení
V Česku je 3,89 milionu obydlených bytů. Toto číslo se za deset let prakticky nezměnilo. 2,80
milionu bytů je vytápěno ústředním topením, 527 tisíc etáží s kotlem v bytě, 432 tisíc kamny.
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Pokud jde o energii používanou k vytápění, 1,26 milionu bytů vytápí kotelny stojící mimo jejich
dům, 346 tisíc bytů uhlí, koks či uhelné brikety, 1,47 milionu bytů plyn, 284 tisíc bytů elektřina
a 294 tisíc dřevo.
Není překvapivé, že více než před deseti lety vytápí elektřina (+37 tisíc) a plyn (+67 tisíc)
a že ubylo bytů vytápěných z kotelny mimo dům (-131 tisíc) či uhlím (-229 tisíc). Zajímavé je, že
oproti stavuv roce 2001 se lidé více vracejí k vytápění dřevem (+126 tisíc bytů).

DUBEN
Těžce zdravotně postižení lidé si úlevu zaslouží
Těžce zdravotně postiženým lidem vyšli litoměřičtí radní vstříc. Vzhledem k jejich nízkým
příjmům a obtížné životní situaci schválili mimořádná pravidla pro stanovení výpočtu nájemného
v jimi obývaných městských bytech.
Placení nájmu dle zastupiteli schválených pravidel by pro mnohé z nich bylo likvidační.
Výměna bytu většinou nepřichází v úvahu již proto, že si jej v minulosti upravili jako
bezbariérový. Proto zastupiteli rozhodli, že se jim nájem zvýší stejně jako obyvatelům domů
s pečovatelskou službou, tedy nejméně ze všech. Těžce zdravotně postižení tak v bytech města
zaplatí měsíčně po postupném navýšení finálních 45 korun za metr čtvereční v roce 2013. O kolik
bytů půjde, není v tuto chvíli zřejmé. Radní se jednotlivými žádostmi budou zabývat individuálně
Napadení si žena vymyslela
Napadení si vymyslela žena, kterou nalezli strážníci v ulici Elišky Krásnohorské v Litoměřicích
v neděli, dvě hodiny po půlnoci, před jejím vlastním bytem. Hledat se ji vydali poté, co byl na
služebnu městské policie telefonicky nahlášen nález zakrvácené bundy. V kapse byla i platební
karta VISA se jménem, díky kterému se podařilo vypátrat majitelku. K ženě, která krvácela na
hlavě, strážníci ihned přivolali rychlou záchrannou službu. Událost poté nahlásili Policii ČR.
Následné vyšetřování však ukázalo, že napadení si žena vymyslela. Pod vlivem alkoholu si
zranění způsobila sama.

KVĚTEN
Diecézní charita poskytuje zdrama právní servis
Právní poradenství zdarma pro poskytovatele a uživatele služeb prevence poskytuje Diecézní
charita Litoměřice (dále jen DCH). Díky podpoře města Litoměřice totiž od 1. května realizuje
projekt „Právní poradenství pro poskytovatele a uživatele služeb prevence“. Stěžejní aktivitou
projektu je poskytování bezplatného odborného právního poradenství v oblastech souvisejících
s poskytováním sociálních služeb prevence, a to kvalifikovaným právníkem. Služby budou
poskytovány do konce tohoto roku.
Záměrem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb prevence v Litoměřicích a zvýšit
právní ochranu poskytovatelů sociálních služeb poskytováním odborného právního poradenství
kvalifikovaným právníkem. Služeb projektu mohou využívat zařízení a poskytovatelé
registrovaných sociálních služeb prevence i ostatní poskytovatelé registrovaných sociálních
služeb s působností v Litoměřicích a uživatelé těchto služeb.

ČERVEN
Víkend pro pěstouny opět pořádalo město Litoměřice
Devět rodin se vrátilo z víkendového setkání pěstounů, které pro ně opět uspořádali pracovníci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích. Zhruba čtyřicet lidí se
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tentokrát potkalo v pensionu ve Starém Týně. Letošní setkání probíhalo pod heslem „ Jsme spolu
rádi“. Každoroční setkávání pěstounských rodin je především poděkováním a oceněním
pěstounské péče. Městský úřad v Litoměřicích jako jeden z mála víkendová setkání pro své
pěstounské rodiny každoročně pořádá.
Senioři se rozparádili v litoměřickém domě kultury
Nestárnoucí šlágry, mezi nimiž nechyběla ani píseň Vilém peče housky, zazpívala 15. června
odpoledne v litoměřickém domě kultury Naďa Urbánková.
Přestože šlo o akci pořádanou městským úřadem pro seniory, bylo v sále pěkně veselo a na
parketu živo. Naďa Urbánková zpívala bez playbacku a předvedla, že elánu má stále na
rozdávání. Což vlilo krev do žil i zhruba třem stovkám přítomných seniorů.
Kulturní odpoledne zpestřili svým vystoupením i mladí tanečníci z Domu dětí a mládeže
Rozmarýn.
Nový hyper - hypotermický
přístroj.
Symbolický šek v hodnotě
330 000 Kč získala Městská
nemocnice
v Litoměřicích od Nadace ČEZ.
Tato částka byla použita na
nákup
nového
hyperhypotermického přístroje. Šek
za naši nemocnici převzala
koncem června 2011 během
slavnostní akce v Městském
divadle v Děčíně Mgr. Lenka
Kalábová, náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči a kvalitu.
Hyper-hypotermický
přístroj
Blanketrol
III je vysoce
efektivní
mikroprocesorem
řízený hyper-hypotermický vodní systém, který umožňuje udržovat teplotu pacienta na
požadované hodnotě. Rychlost ohřátí nebo ochlazení vodního systému je 3,8 - 5 °C za minutu.
Přístroj nabízí tři úrovně bezpečnosti a možnost obsluhy tří matrací současně. Nový přístroj bude
umístěn na mezioborové jednotce intenzivní péče (MO JIP).
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou
dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně
prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání,
infrastrukturu a ekologii. Kromě naší nemocnice získal ze zařízení v našem městě šek ještě
Hospic Svatého Štěpána, to na léky tišící bolest.

SRPEN
Modernizace nemocniční kuchyně probíhá za provozu
Modernizaci stravovacího provozu, jehož podoba se odvíjí od první poloviny osmdesátých let,
probíhá v těchto dnech v Městské nemocnici v Litoměřicích, jež je příspěvkovou organizací
města. Rekonstrukce probíhá za plného provozu kuchyně, jejíž zaměstnanci uvaří denně
v průměru tisíc jídel a pět stovek snídaní a večeří.
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ZÁŘÍ
Koupí litotryptoru jsme se dostali na špičku v Ústeckém kraji
Dne 6. září 2011 byl v Městské
nemocnici
v Litoměřicích
spuštěn
zkušební provoz nového litotryptoru
MEDILIT v7.2, přístroje k neinvazivnímu
odstraňování kamínků (konkrementu)
v ledvinách
a
močovodu
pomocí
fokusované rázové vlny. Nákupem tohoto
přístroje se naše nemocnice posunula na
špičku mezi pracovišti, které tímto
přístrojem v Ústeckém kraji disponují. Ta
jsou přitom v celém kraji pouze tři.
Nákup nového litotryptoru a potřebné
související úpravy pracoviště si vyžádaly
investici ve výši necelých šesti miliónů
korun.

ZÁŘÍ
Ceny Aloise Klára byly uděleny 19. září 2011
Za mimořádnou událost označil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč okamžik, kdy hned
několik osobností přebíralo postupně z jeho rukou sošky Aloise Klára. Lékaři František Pražák,
Svatopluk Henke a Milan Zbořil za dlouholetý přínos pro rozvoj zdravotnictví ve městě. Bývalí
vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu Libuše Melenová a Martin Veber, společně
s pracovnicí Diecézní charity Martou Zachovou, pak převzali sošku z dílny litoměřické Diakonie
za rozvoj sociálních služeb.
Radost se však mísila se smutkem. Jako jediná si ocenění za celoživotní přínos osobně
nepřevzala bývalá primářka dětského oddělení litoměřické nemocnice Světluše Benešovská. Před
několik dny totiž zemřela. Minutou ticha proto přítomní uctili její památku. Sošku za ni převzala
její dcera Zuzana Žaludová.
V sociální oblasti získali cenu - Marta Zachová, Libuše Melenová a Martin Veber. Marta
Zachová již dvacet let dobrovolně a bez nároku na honorář zajišťuje provoz šatníku
provozovaného na Dómském náměstí Diecézní charitou. Tráví zde téměř každý všední den
minimálně osm hodin denně. Rovněž komunikuje s odsouzenými ve věznicích, kterým kromě
materiální pomoci poskytuje také psychickou podporu. Libuše Melenová je bývalá dlouholetá
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích. Díky jejímu
prozíravému přístupu k podpoře sociálních služeb patří Litoměřice mezi první města, ve kterých
bylo zavedeno komunitní plánování sociálních služeb, a vytvořeno prostředí pro rovnocenné
partnerství jejich poskytovatelů. Pod vedením jejího nástupce Martina Vebera se povedlo proces
komunitního plánování udržet a rozvinout, a to i díky vstřícnému jednání s poskytovateli
sociálních služeb.
Jmenovaní získali ocenění na základě nominací od členů zdravotní a sociální komise města
a vedení oblastního sdružení České lékařské komory.
První svatba v gotickém hradu
Téměř zaplněným kongresovým sálem gotického hradu prvně znělo snoubenecké „ano“.
O posledním zářiovém víkendu zde totiž proběhl první svatební obřad. Shromáždila se zde asi
stovka svatebčanů, z nichž velká část dorazila na motocyklech. Bylo využito technické zázemí
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sálu a díky moderní technice přítomní sledovali v přímém přenosu nevěstu i ženicha při jejich
manželském slibu na velkoplošné obrazovce.

ŘÍJEN
Strážníci hledali zmatené muže
Stáří s sebou mnohdy nese i ztrátu orientace. Dva případy tohoto typu řešili v uplynulých
dnech strážníci Městské policie v Litoměřicích. Na základě telefonického oznámení se nejprve
vydali hledat do Daliborovy ulice staršího muže, který zde byl viděn jen v županu. Našli ho až
v Novobranské ulici. Jak se ukázalo, důchodce z Keblic je pacientem léčebny dlouhodobě
nemocných, kde již také byl postrádán. Na místo se dostavila i hlídka policie, která ho odvezla
zpět do léčebny.
Zmateného muže bez bot nalezli strážníci ve večerních hodinách i v Dykově ulici. Zjistili, že
bydlí v penzionu pro seniory U Trati, kam ho následně doprovodili.
Nepovolený výlep plakátů skončil pokutou
Tisícikorunovou pokutou pro každého skončil nepovolený výlep, jehož se v centru Litoměřic
dopustili v úterý 11. října v pozdních večerních hodinách dva mladíci. Hlídka při běžné kontrolní
činnosti v centru města zjistila, že vylepují plakáty mimo oficiální reklamní plochy a polepují
jimi dokonce i fasády a jiná místa domů.

LISTOPAD
Za peníze města koupila nemocnice novou sanitku
Nový sanitní vůz zakoupilo vedení městské nemocnice. Volkswagen je kromě jiného vybaven
i klimatizací v prostoru pro pacienty, což obzvláště v letních měsících zvýší komfort jejich
převozu. Lůžka jsou vzhledem ke konstrukci snadno manipulovatelná, díky čemuž i jeden člověk
zvládne naložit těžšího pacienta. Na nákup byl použit milion korun, který každoročně nemocnice
dostává jako příspěvek od města. Je přitom na rozhodnutí vedení zdravotnického zařízení, jakým
způsobem částky využije.

PROSINEC
Trh práce v Litoměřicích v roce 2011
V jednotlivých měsících byla situace na trhu ve městě následující:
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Míra
nezaměstnanosti
10,30
10,30
9,50
8,40
7,70
7,30
7,50
7,60
7,50
7,60
8,10
9

Volná pracovní
místa
136
124
149
142
161
170
149
166
168
194
185
134
109

Počty uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce:
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Celkem Dosažitelní
2306
2301
2145
1896
1761
1661
1696
1703
1698
1731
1831
1999

2225
2222
2057
1822
1668
1570
1631
1638
1624
1654
1774
1940

Osoby
Evidence delší
zdravotně
Absolventi Mladiství
jak 6 měsíců
postižené
309
839
163
18
316
841
165
20
316
903
161
19
294
863
138
19
281
853
114
20
276
863
77
16
273
867
73
17
273
849
90
16
278
788
129
12
299
786
136
12
314
796
125
15
310
812
124
18

Počty uchazečů o zaměstnání (ženy) v evidenci úřadu práce:
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Celkem Dosažitelní
1081
1079
1011
950
923
892
946
956
917
943
975
1007

1027
1023
957
908
872
842
910
919
872
899
928
978

Osoby
Evidence delší
zdravotně
Absolventi Mladiství
jak 6 měsíců
postižené
169
495
66
6
171
492
67
8
171
516
63
8
161
495
63
7
155
498
51
8
156
495
37
8
158
509
42
9
161
505
48
7
163
463
60
7
169
458
67
6
180
470
62
6
174
466
59
8

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti použil Úřad práce následující finanční prostředky pro
občany Litoměřic:
Počet uchazečů o
zaměstnání v
Finanční prostředky
evidenci úřadu
práce
120
4 899 432 Kč
13
572 000 Kč
131
8 217 161 Kč
42
4 582 500 Kč
94
462 936 Kč
400
18 734 029 Kč

Nástroj aktivní politiky
Veřejně prospěšné práce
Samostatně výdělečná činnost
Společensky účelná pracovní místa
Občané zdravotně postižení
Rekvalifikace
Celkem
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Pro kroniku zpracoval Bc. Václav Huja
Administrátor, koordinátor projektu Real APZ
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Kontaktní pracoviště Litoměřice

Statistické údaje o obyvatelstvu Litoměřic za roky 1919 - 2005
Střední počet
Rok
obyvatel
Sňatky
Rozvody
1919
16 954
177
6
1920
16 985
223
17
1921
17 053
216
23
1922
17 195
198
17
1923
17 353
132
16
1924
17 485
161
22
1925
17 671
126
18
1926
17 803
122
16
1927
17 966
110
12
1928
18 177
134
16
1929
18 300
126
15
1930
18 433
137
26
1931
18 582
115
19
1932
18 739
131
17
1933
18 913
125
12
1934
19 069
127
17
1935
19 223
119
21
1936
19 364
146
16
1937
19 483
153
27
1938
.
.
.
1939
.
.
.
1940
.
.
.
1941
.
.
.
1942
.
.
.
1943
.
.
.
1944
.
.
.
19452)
.
34
.
3)
1945
.
15
.
2)
1946
.
128
.
19463)
.
8
.
1947
14 421
156
.
1948
14 721
145
.
2)
bez dat za obyvatelstvo německé národnosti
3)
data za obyvatelstvo německé národnosti

Rok
1949
1950
1951

Střední počet
obyvatel
14 042
13 796
13 937

Sňatky
149
175
139

Rozvody
.
18
26
111

Narození
celkem
222
307
298
284
230
249
218
239
244
221
213
210
195
169
173
156
170
166
177
.
.
.
.
.
.
.
66
100
361
28
431
368

Narození
živě
205
279
280
265
217
231
193
219
228
211
201
195
186
163
167
152
159
159
171
.
.
.
.
.
.
.
65
96
355
27
422
363

Zemřelí
368
371
335
295
340
288
227
232
217
239
242
216
242
235
216
237
241
261
271
.
.
.
.
.
.
.
47
185
121
93
125
128

Narození
celkem
342
317
347

Narození
živě
339
308
338

Zemřelí
114
122
188

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

13 958
14 200
14 419
14 344
14 233
14 553
14 662
14 818
14 782
16 962
16 980
17 453
17 750
17 962
18 051
18 217
18 538
19 606
19 999
19 721
20 000
19 710
19 758
19 795
20 424
21 122
22 207
22 610
23 730
23 962
24 670
24 836
24 904
25 404
25 458
25 447
26 006
26 650
26 805
26 081
26 107
26 038
26 010
25 975
25 910
25 803
25 727
25 642

137
119
128
117
119
94
117
129
125
130
153
178
157
147
196
196
212
178
188
205
221
199
258
198
245
196
227
224
196
196
204
242
209
226
217
245
233
252
279
190
202
204
155
141
139
133
143
150

39
31
27
31
36
39
33
38
38
28
30
45
48
42
45
45
61
65
68
71
68
79
78
81
98
80
82
86
71
121
93
96
99
121
163
106
99
116
147
119
130
119
113
101
131
135
117
83
112

367
323
336
293
309
225
214
193
226
237
266
287
312
292
286
286
301
297
350
345
305
359
383
365
400
399
425
451
443
401
371
382
357
385
340
349
402
405
416
385
341
319
277
243
217
229
220
235

364
320
331
293
308
223
213
191
226
234
263
283
310
287
282
281
299
292
348
342
303
356
380
364
398
397
425
444
439
397
369
381
355
383
339
346
402
402
413
383
340
318
275
242
216
228
219
234

172
178
179
127
181
165
168
168
111
114
125
129
134
136
165
130
177
154
157
172
177
187
197
207
198
199
206
203
229
221
233
231
224
250
235
258
260
242
261
259
210
210
234
266
250
211
250
226

2000
2001
2002
2003
2004
2005

25 426
24 877
24 698
24 572
24 369
24 221

145
178
116
138
124
142

112
123
94
110
103
85

218
231
231
229
263
245

218
230
231
228
263
245

224
204
215
239
222
232

Údaje poskytla Ing. Jana Kopecká
Český statistický úřad Ústí nad Labem
Oddělení regionálních analýz a informačních služeb

VII. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ,
KLIMATICKÉ ZMĚNY
LEDEN
1. ledna se probudily Litoměřice do krásného zimního dne. Plno sněhu, bezvětří, po půlnoci
mráz kolem -6°C, který po rozednění (okolo 07.30 hodin) začal ustupovat. Po dvanácté hodině
byla teplota na nule a pomalu stoupala na plus jeden stupeň. Loňský sníh začal odtávat. Stejné
počasí bylo 2. ledna a 3. ledna. 4. ledna se ochladilo, po ránu -6°C. Mlhavo, zataženo, Není nic
vidět, takže nelze sledovat ani částečné zatmění Slunce, které se v Litoměřicích projevilo pouze
sešeřením. Slunce nebylo vidět. Zatmění bylo možné pozorovat v celé Evropě, největší bylo ve
Švédsku, kde měsíc zakryl 86 procent slunečního kotouče. V ČR to bylo asi 80 procent. 5. a 6.
ledna teploty okolo -5°C po celý den. 7. - 13. ledna nastalo postupné oteplování, teploty ranní
oklo 2°C odpoledne okolo 5°C , občas vysvitlo slunce, sníh stále taje. Tání sněhu zvyšuje hladinu
Labe, která je ve čtvrtek 13. ledna ráno několik centimetrů nad úrovní prvního povodňového
stupně. K ohrožení životů ani majetku zatím nedošlo. Vše se ale může změnit. Český
hydrometeorologický ústav vyhlásil výstrahu pro Ústecký kraj - Extrémní stupeň nebezpečí.
Tento stav bude platit do odvolání. Tento den jsem jel ráno do Úštěka. Dopoledne byla nad
Trnovanami hustá mlha, která se táhla až téměř do Úštěka. Kolem poledne jsem se vracel do
Litoměřic přes Býčkovice. Místní potok dnes připomínal divokou říčku. Korytem se řítilo
obrovské množství vody, až z toho šel strach. Jel jsem do Ploskovic a z nich na Těchobuzice
a Vinné. Všude teklo plno vody. Před Vinným už začínala voda zaplavovat silnici, tak jsem se
raději otočil a jel zpět. Odpoledne jsem jel ven z Litoměřic přes starý most. Labe se již začalo
vylévat z břehů a zaplavovat bývalé zahrádky u soutoku s Ohří a pole u Mlékojed. 14. ledna je
stále teplo. Za posledních 24 hodin stouplo Labe v Litoměřicích o celý metr. V 19:45 hodin
dosáhla hladina řeky na ukazateli 525 centimetrů. Pokud hladina Labe vystoupá o dalších 25 cm,
bude nutné vyhlásit stav ohrožení, tedy III. stupeň povodňové aktivity. Sobota 15. ledna ráno
8,3°C, odpoledne 9,8°C. Sníh zmizel bezezbytku jak ve městě, tak i na okolních kopcích. Voda
z Labe a Ohře ohrožuje Litoměřice. Situace sice není dramatická, přesto se už pod vodou ocitlo
koupaliště, podobně jako veslařský a jachetní klub i sídlo rybářského svazu. Z ubytoven, které
patří ke sportovním zařízením v blízkosti řeky, muselo být evakuováno několik osob. Podobné
starosti jako Litoměřičtí mají v některých dalších obcích podél Labe, např. v Žalhosticích
evakuovali preventivně obyvatelku domku, která bydlí nejblíž řece. „Sbaleno“ - kdyby voda ještě
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výrazněji vystoupala - mají i tři rodiny, které bydlí v tzv. mlýně, uvedla žalhostická starostka.
V Lovosicích Labe zaplavilo lesopark na Osmičce, voda je už i ve veslařské loděnici ve Štětí.
Roudničtí jsouv případě bezprostředního ohrožení připraveni demontovat palubovku ve
sportovní hale Pod lipou.V nedalekých Křešicích - obci, která při minulých povodních patřila
k nejpostiženějším, postavili hasiči preventivně 30metrovou mobilní stěnu, aby ochránila průtah
obcí. Mobilní zátarasy jsou tady jedním z prvků stále ještě nedokončeného protipovodňového
valu, který Povodí Labe stavív Křešicích už od poloviny roku 2009. Dobrovolní hasiči měli
napilno i v místní části Zahořany, kde se rozvodnil Luční potok. Následky zmírnila bariéra
z pytlů naplněných pískem, voda sice zasáhla 4 domky.
Neděle, 16. ledna 2011 teplota vystoupala odpoledne až na 11,5°C, celý den bylo slunečno.
Motoristé už neprojedou silnicí z Lovosic na Ústí nad Labem. Od časných ranních hodin na ní
kvůli povodňové situaci platí úplná uzavírka. Doprava v Lovosicích je odkláněna směrem na
Velemín. Situace v obcích u Labe se naštěstí výrazněji nezměnila. V Křešicích u Litoměřic, které
se ovšem řídí podle mělnického vodočtu, je průtah obcí stále průjezdný, hasiči tam včera
preventivně postavili mobilní stěnu, voda už k ní dosahuje, ale zátarasy brání průniku na
vozovku. Měřítkem záplav je tam sad u Labe a náves, která je pod vodou, ale přes můstek se
pořád dá jezdit, do jeho přelití zbývá asi 40-50 cm. Pokud by k tomu došlo, muselo už by dojít
k částečné evakuaci obce, zatím ale voda neohrozila žádné obydlí, je rozlitá na louce a ve
zmíněném sadu. Labev Litoměřicích už pomalu zalévá vozovku v ulici Pobřežní a tak tam od
dnešního rána platí zákaz vjezdu.
17. ledna ráno 1,6°C, celý den silná mlha. Areál litoměřického koupaliště na Písečném ostrově je
stále pod vodou. A to jak bazény, tak staré šatny, včetně pokladny. Správní budova naštěstí
zůstala ušetřena. Kdyby se však zvýšila hladina o dalších 10 centimetrů, voda by už byla uvnitř.
Pětiletá povodeň nezpůsobila v areálu výraznější škody. Náročnější bude pouze úklid. Obavy
jsou všakz toho, co udělá případný mráz s vytopenými objekty. Od 18. ledna do 28. ledna počasí
stejné, po ránu teploty mírně pod nulou, odpoledne míně nad nulou. Silné ranní mlhy. Jeden den
napadne poprašek sněhu a druhý den roztaje. 29. ledna přišlo ochlazení ráno -4,6°C, následující
cen -5,8°C a 31. ledna -8,2°C, od rána hustá mlha teplota na -7.1°C. Od 11.00 hodin vyhlásil
Ústecký kraj signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Litoměřice. Platnost signálu platí až do odvolání.

ÚNOR
Ochlazení trvá. 1., 2. a 3. února po ránu teploty kolem -7°C Smog jen zvolna ustupuje, signál
upozornění zůstává. Od 4. února oteplování. 5. - 8. února ranní teploty nad nulou. Poté opět
mírné ochlazení, ranní teploty kolem nuly až do 19. února. Od 20. února citelnější ochlazení.
Ranní teploty až -10°C, odpolední až kolem mínus tři stupňů. 28. února mírné oteplení na -0,8°C.

BŘEZEN
1. do 9. března jsou ranní teploty od -3,1°C do +1°C. Od 10. března mírné oteplení, ranní
teploty kolem 6°C. 14. března Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje vydal upozornění na možnost výskytu smogové situace a vyhlášení signálu
regulace. Kromě Litoměřic se upozornění týká i správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
mezi nimiž jsou Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Teplice
a Ústí nad Labem. Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším
lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 100 mikrogramů/m3 pro
vyhlášení signálu upozornění doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické
zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou
nutná žádná omezení. Vedoucí odboru Pavel Sedlecký žádá řidiče automobilů, aby pokud možno
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nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích
suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. 15. - 18. března ranní teploty kolem 10°C.
V sobotu 19. března ráno 4,2°C. Dnešního večera bude největší a nejjasnější úplněk za dvacet let.
Po 19. hodině se Měsíc ocitne v bodě, kdy bude nejblíže Zemi. Na nebi se tak ukáže jako
nejjasnější a největší za poslední bezmála dvacetiletí, naposledy k této události došlo v roce
1993. Jediný přirozený satelit planety Země se na své oběžné dráze ocitne v místě, kde bude od
Země vzdálen 356 377 kilometrů. Tomuto nejbližšímu bodu na jeho orbitu se říká periapsida
(anglicky perigee), zatímco nejvzdálenější bod je apoapsida. 20. března ráno 1,4°C. 21. března
začalo jaro, ale ráno jen 0,3°C. Následující dny ranní teplota vystoupala na 6,9°C. 27. března den začátku letního času (v 02:00 na 03:00) a ranní teplota klesla těsně po nulu. Od 28. března
teploty opět mírně nad nulou.

DUBEN
Od 1.dubna teplo, ranní teploty kolem 12°C. 3. dubna zažilo Česko letní den, který letos přišel
rekordně brzy. První dubnová neděle přinesla do České republiky nadprůměrně teplé počasí,
které přepsalo dosavadní teplotní rekordy pro 3. duben na třech desítkách meteorologických
stanic po celé zemi. V Praze - Karlově naměřili 25,6 stupně, přičemž od 25 stupňů se den
považuje za letní. Ještě nikdy v historii měření teplot v pražském Klementinu (od roku 1776)
nepadla pětadvacítka tak brzy. Od 4. do 23. dubna ranní teploty kolem 10°C tento den odpoledne
20°C). Nděle velikonoční 24. března 12,8°C a o pondělí velikonočním dne 25. dubna 9,6°C.
Sever Čech má za sebou mrazivou velikonoční noc z neděle na pondělí. V osadě Jizerka teplota
vzduchu klesla k minus 22 stupňům Celsia a na několika měřicích stanicích v Ústeckém
a Libereckém kraji padly teplotní rekordy. Meteorologové je naměřili v Bedřichově na
Jablonecku, v České Lípě, Doksanech, Lounech a Žatci. Nejstarší teplotní rekord na severu Čech
padl v jizerskohorském Bedřichově, kde mráz dosáhl minus 11,4 stupně Celsia. Tím o desetinu
překonal rekord z roku 1956. Ale je to nějakých sedm stupňů za dubnovou nejnižší teplotou.
Letitý rekord padl i v Jablonném v Podještědí, kde v pondělí naměřili minus 8,3 stupně Celsia.
Předchozí rekordní teplota minus 7,6 stupně byla z roku 1968. Pro Českou Lípu se tabulky mění
po rovných deseti letech. Ve městě naměřili minus 8,1 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl minus
5,6 stupně. V Ústeckém kraji padly teplotní rekordy na pěti měřicích stanicích. Na všech byly
překonány hodnoty z roku 2003. V Doksanech na Litoměřicku bylo minus 8,4 stupně Celsia,
dosavadní rekord činil minus 7,2 stupně. Od 26. dubna se ranní teploty ustálily okolo 10°C až do
konce dubna.

KVĚTEN
Počátek května se teplotně podobá konci dubna. Svátek práce 1. května 11,4°C, 2. května
7,7°C a 3. května 6,7°C, před půlnocí teplota 7,9°C. Potom náhlé ochlazení 4. května ráno před
rozedněním 2,2°C, celou noc déšť, po desáté hodině ráno se déšť změnil ve sněhové vločky, které
ale po dopadu na zem roztály. V 10.45 hod teplota 2,9°C. 5. května 2,4°C ráno hustá mlha, 6.
května 3,9°C. 7. května 7,8°C - od rána krásné slunečné počasí, jasno, teplo. Další dny se
postupně otepluje až na 17°C dne 31. května.

ČERVEN
1. června ráno 17,2°C. V noci z úterý 31. na středu 1. června průtrž mračen doprovázená
bouřkou způsobila škody v obcích a městech na Litoměřicku. Především v okolí Lovosic vznikly
v noci komplikace v dopravě. Na silnici I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem vytvořil proud vody
kamennou bariéru. Doprava se na hlavním tahu na necelou hodinu zcela zastavila. Od 22:30 do
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8:01 hodin vyjeli hasiči na Litoměřicku ke 12 případům čerpání vody z domovních prostor
i prostranství. V Lovosicích čerpaly jednotky vodu ze sklepů v ulicích U Nadjezdu, U Výtopny,
Lovošská a Terezínská. Ve Lhotce nad Labem čerpala jednotka vodu ze sklepa a z garáže. Voda
ve sklepě byla hlášena také v Ústecké ulici v Malých Žernosekách. Na návsi v Píšťanech byla
ucpaná kanlizace. Ze sklepa v Úštěku-Vědlicích čerpala jednotka vodu pomocí plovoucího
čerpadla. Následky záplavy ve Lhotce způsobily až do včerejšího odpoledne komplikace také
v železniční dopravě. V úseku Lovosice - Chotiměř byly zhruba hodinu po půlnoci zaplaveny dva
přejezdy, z tohoto důvodu byla na trati Lovosice - Teplice zastavena osobní doprava a spoje byly
nahrazeny autobusy. Problémy nastaly také v Píšťanech, kde se zadržovala voda na návsi.
Vzniklé jezero museli kvůli ucpané kanalizaci odčerpat hasiči. Voda navíc natekla do tří domů,
kde nadělala velké škody. Litoměřice samotné bouří dotčeny nebyly. Teplé počasí z prvního
červnového dne pokračovalo. 6. června v 15.50 hodin začalo pršet. Déšť byl provázen silným
jihozápadním větrem. Déšť přerostl v kroupy. Pršelo tak silně, že během několika minut se po
silnicích a chodnících řítila voda jako v potoce. Přívalový déšť ustal po půlhodince, ale stačil
natropit mnoho škod. Hasiči museli vyjet hned k několika událostem. Jednou z nejvážnějších
bylo zatopení učebny výpočetní techniky na litoměřickém gymnáziu. Hasiči tu odčerpávali
zhruba deset až patnáct centimetrů vody. Minimálně jeden počítač byl zničen. Kromě výpočetní
techniky může být na odpis také dřevotřískový nábytek. Další zásah hasičů proběhl nalaguně na
světelné křižovatce v Litoměřicích - Mezibraní, kde jednotka otevřela kanály. V posledních
dnech je to již druhá silná bouře, která region zasáhla. Meteorologové varují, že do středeční
půlnoci by se situace mohla opakovat. Až do konce června teplo. 21. června první letní den, ve
středu 29. června v 19.00 hodin ještě 31°C, čtvrtek 30. června v 13.00 hod. 20°C, slunečno ale ne
tak teplo jako včera.

ČERVENEC
Po teplém počasí minulých dnů přichází ochlazení - pátek 1. července - ráno teplota 11,8°C,
vystoupala v 16. hodin na 18°C. Sobota 2. července - po ránu 12,4 stupňů, ještě větší ochlazení,
teplota vystoupala odpoledne jen na 14°C, celý den zamračeno, v podvečer těžké tmavé mraky
Neděle 3. - po půlnoci ze soboty na neděli začalo pršet, ranní teplota 11°C, kolem poledne
maximum dne 14°C, celý den zamračeno, silný vítr, zima a prší, kolem 14 hodin silný liják.
Následující dny až do konce měsíce postupné oteplení, ranní teploty až 15°C.

SRPEN
Skoro celý měsíc vysoké teploty ranní až 22°C. V pátek 26. srpna - odpoledne 33,9 °C,
v sobotu 27. srpna konec tropických dnů. V Litoměřicích po půlnoci ještě 27 °C, teplota začala
klesat, před 14.00 začalo pršet a teplota kolem 18°C, v podvečer jen 13,6 °C, stále prší, chvílemi
mírně, pak zas hustý déšť. Následující srpnové dny teploty stále klesají (ranní teploty kolem
12°C).

ZÁŘÍ
1. září po ránu 13°C. 4. a 5. září 19°C, další dny mírný pokles teploty až na 11,3°C dne 23.
září, kdy začal podzim. Teplota se udržela až do konce měsíce.

ŘÍIJEN
Od 1. do 7. října ranní teploty okolo 11,5°C - příchod studené fronty, která v pátek od západu
postupuje přes české území, přinesl i sněžení. První sníh se objevil v Krušných horách v oblasti
kolem Klínovce a Božího Daru i v Beskydech. Sníh však velmi rychle roztál. Ochlazení bylo
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poměrně rychlé. Ve čtvrtek kolem 20:00 bylo ještě asi 14,9 stupně Celsia. Po další půlhodině ale
už klesla rtuť teploměru o osm stupňů. V pátek bylo v Šindelové během dne kolem sedmi až
deseti stupňů, na vrcholcích Krušných hor se v nadmořské výšce kolem 1000 metrů pohybovala
teplota mezi dvěma až šesti stupni Celsia. První sněžení v této době není zase tak výjimečné.
V loňském roce ve vyšších polohách Krušných hor sněžilo před nadcházející zimou poprvé už
31. srpna. Sníh ovšem velmi rychle roztál. První vydatnější sněžení pak následovalo 20. října.
Současnému ochlazení předcházelo nebývale teplé babí léto, které v regionu bylo naposledy
zhruba před 15 lety.
Od 8. října do konce měsíce ranní teploty okolo 9°C. (30. říjen je dnem konce letního času v 0300
dáme hodiny na 02.00).

LISTOPAD
Prvních deset dnů měsíce s ranními teplotami okolo 9°C. Od 11. listopadu ranní teploty kolem
nuly až do konce měsíce, s výjimkou úterý 15. listopadu, kdy byla ráno teplota -2°C, hustá mlha
a inverze, námraza na trávě a stromech, okolo Litoměřic až -5°C, námraza na silnicích automobilové nehody, večer mlha mírně opadla ale inverze stále silná, teplota -1°C.

PROSINEC
Od 1. do 15. prosince ranní teploty 1,9 - 4,6°C. 16. prosince 2,5°C. Dnešního dne Česko zasáhl silný

vítr, na horách řádil orkán. Sever České republiky zasáhla v pátek dopoledne vánice.
Zkomplikovalo to sjízdnost některých silnic a problémy jsou i na železnici. Hřebeny Krkonoš
zasáhl orkán, vítr měl sílu až 127 kilometrů v hodině. Podobné to bylo i v Jeseníkách. Větrná
smršť lámala větve a vyvracela stromy, těžký a mokrý sníh stromy lámal. Litoměřicím se
nepohoda vyhnula. Konec měsíce od 17. prosince do 31. prosince ranní teploty od 0,9 do 6,5°C.
Zima, která kalendářově přišla 22. prosince, zatím nepřinesla žádný sníh a teploty připomínají
spíše podzim.

VIII. KAŽDODENNÍ ŽIVOT OBYVATEL MĚSTA,
RŮZNÉ
STÁTNÍ SVÁTKY V ČR A DALŠÍ VÝZNAMNÉ DNY
Státní svátky České republiky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
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Významné dny České republiky
8. březen
12. březen
28. březen
1. květen
5. květen
27. červen
11. listopad

Mezinárodní den žen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Den učitelů
Svátek práce (svátek - den pracovního klidu)
Květnové povstání českého lidu
Den památky obětí komunistického režimu
Den válečných veteránů

Bývalý ředitel Hlasu Ameriky ocenil věrného posluchače
Ocenění in memoriam věrnému posluchači a respondentovi rádia Hlas Ameriky Ing. Františku
Charvátovi dnes (17. března) v Litoměřicích předal bývalý hlasatel a ředitel české sekce Pavel
Pecháček společně se zástupci amerického velvyslanectví. Ocenění muži, jenž zemřel na počátku
tohoto roku, převzala manželka Vlasta. František Charvát, který prožil posledních deset let svého
života v Litoměřicích, se narodil v roce 1923. Za druhé světové války bojoval jako partyzán pod
maršálem Malinovskim. Vystudoval ekonomii a stal se jedním z prvních českých programátorů.
Byl iniciátorem dopisu adresovanému Brežněvovi, v němž kritizoval vstup sovětských vojsk do
Československa. Následně vystoupil z KSČM a byl sledován Státní bezpečností. I přesto se
aktivně podílel na událostech, jež vedly v roce 1989 ke změnám.
Dětský vlak pro sira Nicholase
Wintona
Nejdelší vlakovou soupravu
z
recyklovaného
materiálu
v České republice postavili ve
čtvrtek
19.
května
na
litoměřickém Mírovém náměstí
děti, studenti, senioři, partneři
z
ústavů
sociální
péče
a neziskových organizací nejen
z Litoměřic. Rekordní vlak
s 1061 vagóny, dlouhý 445,8
metrů, byl vytvořen na počest
102. narozenin sira Nicholase

Wintona, zachránce 669 dětí před
2. světovou válkou. Vagonů mělo být
původně 669, přesně podle počtu
zachráněných dětí, při akci však nakonec
vznikl konvoj, který měl 1061 vagonů
a pokryl celé náměstí.
Akci „Síla lidskosti - pomáhejme si“
zorganizovala (za pomoci Střediska
ekologické
výchovy
SEVER
a s přispěním grantu Zdravého města
Litoměřice a sponzorů) třída 3. A SSOŠ
1.KŠPA Litoměřice v rámci projektu
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Komunitní školy. Vlak nakonec vytvořila nejen tato škola, ale i další litoměřické školy, včetně
mateřskýcha přidaly se i školy ze širokého okolí. Školy si připravily i kulturní program, prostě
celé město touto akcí žilo. Dokonce jedna škola přijela na náměstí v elektrickém turistickém
vláčku. Vše vyvrcholilo odpoledním promítáním filmu Nickyho rodina v litoměřickém kině. Celý
„Wintonův vlak“ se nakonec zvedl nad hlavy svých tvůrců a dal se do pohybu okolo náměstí.
Kamery televize NOVA to zaznamenaly a ještě týž večer se někteří aktéři mohli vidět v hlavních
zprávách. Třešničkou na pomyslném narozeninovém dortu pak byl oficiální zápis do knihy
českých rekordů, což zajistili kontroloři Muzea rekordů a kuriozit z Pelhřimova.
Odpudivá kampaň proti potratům
„Skrývat potraty znamená tolerovat je. Je-li potrat na očích, všechno se mění.“ Takové je
heslo petiční akce, kterou rozjelo v Litoměřicích občanské sdružení Stop genocidě. Ve středu 22.
června začala před kulturním domem a dnes 23. června pokračuje u gymnázia.
Organizátoři protestu proti potratům umístili včera kolem poledne na frekventovaném
chodníku velkoplošná plátna s drastickými záběry zabíjení nenarozených dětí a dalších krutých
činů páchaných na dětech. V nich přirovnávají zlo interrupce k nacismu, rasovým popravám
a válečným masakrům. Většinu lidí výstava šokovala.
Zemřel Otto Habsburský
Jeho císařská a královská Výsost František Josef
Otto Robert Maria Anton Karel Max Jindřich
Sixtus Xaver Felix Renatus Ludvík Kajetán Pius
Ignác, císařský princ, arcivévoda rakouský,
korunní princ český a maďarský se narodil 20.
listopadu 1912 jako prvorozený syn posledního
rakouského císaře Karla I. a jeho manželky
císařovny Zity.
Vychovali ho jako Evropana a jako Evropan
i žil až do své smrti 4. července 2011. S Otto von
Habsburgem zemřel poslední člověk, který měl
ještě ústavní funkci ve starém mocnářství. Bylo
mu 98 roků, byl ještě korunním princem
rakouským, uherským a českým.
Podporoval habsburskou politiku sjednocování
národů (hlavně bezpečnostně a politicky). Byl
jedním z nejdéle sloužících europoslanců (za
bavorskou CSU). V Bruselu působil 20 let. Roku
1979 tam prosadil i prázdné křeslo pro nesvobodné
státy za železnou oponou.
Zemřel v bavorském Pöckingu, kde žil od roku 1954.
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