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1. Historický kontext
Hlavní celosvětové události roku 2018
Turecká invaze do Sýrie: Devatenáctého ledna začala turecká invaze do
severozápadní části Sýrie nazývané Afrín, kterou ovládaly kurdské Lidové obranné
jednotky (YPG). Ty tvoří páteř Syrských demokratických sil (SDF), aliance, která s
podporou USA v Sýrii bojuje s Islámským státem. Turecko, podle kterého jsou YPG
teroristé napojení na Kurdskou stranu pracujících (PKK), bylo dlouhodobě
nespokojeno s jejich přítomností na svých hranicích.
Vražda Jána Kuciaka: Ján Kuciak, investigativní novinář, který pracoval pro redakci
Aktuality.sk, byl spolu se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou zavražděn 21.
února. Událost na Slovensku vyvolala velké protesty a politickou krizi. Premiér Fico
v této souvislosti 15. března na svou funkci rezignoval. Podle policejního
vyšetřování byl Kuciak zavražděn kvůli své práci novináře. Pracovalo se i s verzí,
že je za jeho smrt zodpovědná italská mafie Ndrangheta, o které psal svůj poslední
článek. Policie nakonec zadržela v souvislosti s případem osm osob. Čtyři lidé byli
obviněni. Mezi nimi byl i bývalý policista nebo překladatelka z italštiny, která
pracovala pro kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera. Ta si měla vraždu
objednat. Ve slovenských médiích se však objevily dosud nepotvrzené informace,
že skutečným zadavatelem je právě Kočner. Ten je aktuálně ve vazbě kvůli jiné
kauze. Z Kuciakovy smrti zatím obviněn nebyl.
Skripalovi a kauza novičok: Dne 4. března byli Sergej Skripal a jeho dcera Julija
Skripalová nalezeni v kritickém stavu v anglickém městě Salisbury. Britské orgány
brzy oznámily, že byli oba otráveni neznámou nervovou látkou. Skripal byl dvojitým
agentem, který spolupracoval s britskou tajnou službou. V roce 2004 byl v Rusku
zatčen a nakonec v roce 2010 vyměněn za zadržované ruské agenty. 12. března
oznámila premiérka Theresa Mayová, že úřady identifikovaly látku jako ruský
nervový plyn novičok. Později Velká Británie Moskvu z útoku na Skripalovi přímo
obvinila. To vedlo k diplomatické rozmíšce mezi Velkou Británií a Ruskem.
Odstoupení USA od íránské jaderné dohody: Osmého května ohlásil americký
prezident Donald Trump, že USA odstoupí od íránské jaderné dohody, kterou v
roce 2015 uzavřel prezident Barack Obama. Vedle Spojených států dohodu
podepsaly také Čína, Velká Británie, Rusko, Francie a Německo. Trump
rozhodnutím naplnil jeden ze svých volebních slibů. Dohodu, která zrušila
mezinárodní sankce vůči Teheránu výměnou za omezení íránského jaderného
programu, dlouhodobě kritizoval jako špatnou. Většina západních států ji naopak
podporovala, ratifikována byla také na půdě OSN. Evropští signatáři jsou na rozdíl
od Washingtonu nadále odhodlaní podmínky dohody plnit a sankce neobnovit.
Schůzka Donalda Trumpa a Kim Čong-una: Donald Trump byl také vůbec prvním
americkým prezidentem, který se sešel se svým severokorejským protějškem.
Summit, na kterém se oba vůdci potkali, se konal 12. června v Singapuru.
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Výsledkem schůzky byl dokument, který obě strany podepsaly. Podle kritiků
dohody je však velmi vágní. KLDR se zavazuje usilovat o úplnou denuklearizaci
Korejského poloostrova, obě země se pak mají snažit o navázání lepších vztahů a
hledat mírové řešení korejského konfliktu. Singapurské schůzce předcházelo
vystupňování napětí v průběhu roku 2017, kdy KLDR vyzkoušela novou jadernou
bombu a Trump vyhrožoval, že Severní Koreu v případě ohrožení USA kompletně
zničí.
Vražda saúdskoarabského novináře: Velkou pozornost k sobě poutala vražda
saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Tento kritik korunního prince
Mohameda bin Salmána byl zabit, když si šel 2. října na ambasádu v Istanbulu
vyřídit dokumenty potřebné pro potvrzení rozvodu. Podle tureckých úřadů byl
uškrcen, jeho tělo rozřezáno a rozpuštěno v kyselině. Saúdové Chášukdžího
vraždu nejprve popírali, později však přiznali, že k ní skutečně došlo. Turecké úřady
disponují zvukovou nahrávkou, která celou událost zachycuje, a kterou předali
několika dalším zemím. Na Saúdskou Arábii se po činu snesla vlna kritiky, žádné
zásadní kroky však mezinárodní společenství ani důležití spojenci nepodnikli.
Kerčská krize: V listopadu došlo k nárůstu napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, když
ruská pobřežní stráž v Kerčském průlivu zadržela tři ukrajinské lodě a jejich
posádky. K incidentu došlo 25. listopadu. Několik z ukrajinských námořníků bylo
zraněno, když na jejich plavidla spustili Rusové palbu. Podle vyjádření Moskvy byly
ukrajinské lodě zadrženy, protože narušily ruské teritoriální vody a přes výzvy k
zastavení pokračovaly v plavbě. Podle Kyjeva však byl přesun vojenských plavidel
dopředu nahlášen a Moskva porušila právo na svobodnou plavbu, která je
garantována mezinárodními úmluvami. V reakci na události Ukrajina zavedla v
deseti oblastech země válečný stav, který byl později zrušen.
Katastrofální stav životního prostředí: v roce 2018 vydala organizace IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), patřící pod OSN, komplexní zprávu
o stavu životního prostředí na Zemi. Stav životního prostředí je hodnocen velice
špatně a zpráva v podstatě říká to, že pokud se ihned lidstvo nezačne tomuto
problému věnovat se vší energií, nastanou v rámci desetiletí změny klimatu, které
mohou vyvolat značné krize v oblasti zajištění pitné vody, potravy a prostoru pro
život stále se zvyšující lidské populaci.
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Hlavní události v České republice v roce 2018
Hlavními událostmi, které nejvíce rezonovaly v České republice byly dvoje volby,
politická krize kolem premiéra Andreje Babiše a katastrofální sucho.
Prezidentské volby: V lednu se konala historicky druhá přímá volba prezidenta České
republiky. Úřadující hlavě státu Miloši Zemanovi se v ní postavilo osm protikandidátů,
mimo jiné textař a podnikatel Michal Horáček, někdejší diplomat Pavel Fischer či
bývalý premiér Mirek Topolánek. Do přímého souboje se Zemanem však pronikl se
ziskem necelých 27 % bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Miloš Zeman, který
v úvodním kole obdržel přes 38,5% hlasů, svolil před druhým kolem i ke dvěma
televizním debatám. I díky nim získal rozhodující náskok a byl znovuzvolen
prezidentem republiky nadpoloviční většinou 51,36 % hlasů. Osoba prezidenta
Zemana velmi výrazně rozděluje společnost na jeho příznivce a odpůrce, kteří mu
vytýkají aroganci, přílišné napojení na Čínu a Rusko a cílenou snahu znepříjemňovat
život lidem, kteří proti němu veřejně vystupují. Zvolením Zemana do druhého období
se upevnila mocenská situace, kdy prezident a premiér spolupracují ve shodě a
využívají podpory komunistické strany, nebo populistického hnutí SPD k prosazování
politiky namířené proti nezávislým médiím, EU a liberálnímu stylu demokracie, což
nastiňuje i následně popsaná kauza „komunistické mlátičky“ Ondráčka.
Demonstrace proti nástupu Zdeňka Ondráčka do čela GIBS: Na začátku března po
řadě demonstrací proti jeho osobě rezignoval komunistický poslanec Zdeněk
Ondráček na pozici šéfa komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních
sborů. V jejím čele byl po předchozí tajné volbě pouze čtyři dny. Některým občanům i
poslancům vadila především jeho kontroverzní minulost. Ondráček totiž jako příslušník
Pohotovostního pluku v roce 1989 zasahoval proti demonstrantům proti totalitnímu
režimu. On sám se hájil slovy, že dodržoval tehdejší zákony, zásahu proti bezbranným
lidem nijak nelitoval.
Abnormální sucho a kůrovcová kalamita: České lesy nadále devastuje nejhorší
kůrovcová kalamita v novodobé historii. Ještě v roce 2017 napadal tento brouk jen
něco kolem 6 milionů metrů krychlových dřeva, rok poté už je postižen téměř
trojnásobek. Situaci zhoršuje především abnormální sucho, které v posledních letech
zasáhlo Českou republiku. Ve velké části země chybí od roku 2015 téměř 500
milimetrů srážek, v extrémních případech až 700 milimetrů. Srážkový deficit přitom trvá
už od začátku desetiletí. Rostou naopak teploty, letos bylo v Česku hned 30 tropických
dnů. I proto se zdá nepochopitelné, že vedení státu často snahy o větší ochranu
přírody znevažuje a k aktuálním problémům se téměř nevyjadřuje.
Padlí vojáci v Afghánistánu: Rok 2018 byl druhým nejtragičtějším rokem v historii
zahraničních misí Armády ČR. Na počátku srpna zemřeli při sebevražedném útoku
rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš s Patrikem Štěpánkem. Rotný Tomáš
Procházka podlehl v říjnu střelnému zranění, které mu přivodil afghánský voják.
Všechny čtyři padlé vojáky vyznamenal ministr obrany Lubomír Metnar Křížem obrany
státu in memoriam. Tři oběti srpnového sebevražedného útoku ocenil 28. října i
prezident Miloš Zeman Medailí za hrdinství.
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Komunální a senátní volby: Počátkem října se uskutečnily komunální a senátní volby.
Zastupitelstva obcí už tradičně ovládli nezávislí kandidáti, kteří obsadili nadpoloviční
většinu křesel. Ze zaběhnutých politických stran uspěly především hnutí ANO a ODS.
Občanští demokraté pak zvítězili ve volbách do Senátu, v němž osobou Jaroslava
Kubery nově obsadili post předsedy. ODS získala 10 ze 27 mandátů, oproti
předchozímu období se polepšila o šest křesel. Totální krach naopak zaznamenali
sociální demokraté, kteří ze 13 mandátů obhájili jediný.
„Osmičková výročí“: Každý rok končící číslicí osm znamená vždy několik významných
výročí. Ať už jsou to události roku 1918, 1938, 1948 a 1968. Prim samozřejmě hrálo
výročí 100 let vzniku Československa. 28. října uplynulo 100 let od vzniku
Československa, což bylo třeba náležitě oslavit. V ulicích hlavního města se
uskutečnila velkolepá vojenská přehlídka, slavnostně se opět otevřelo
zrekonstruované Národní muzeum a došlo i na ohňostroj. Do Prahy dorazili rovněž
zahraniční představitelé. Cestu sem vážila německá kancléřka Angela Merkelová,
francouzský prezident Emanuel Macron i slovenský premiér Peter Pellegrini společně
s prezidentem Andrejem Kiskou. Ostatní výročí jsou spojena s bojem proti útlaku a
tyranii. Nejvyšší představitel státu-prezident se k těmto výročím nijak výrazně
nevyjadřoval a veřejným vystoupením se vyhýbal.
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Projev prezidenta Miloše Zemana z 26. 12. 2018 na zámku v Lánech
Prezident Miloš Zeman přednesl 26. prosince 2018 vánoční poselství ze zámku
v Lánech.
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,
setkáváme se již po šesté nad Vánočním poselstvím prezidenta republiky. Lidé se
mě občas ptají, proč vánoční poselství místo novoročního projevu. Má to dva
důvody.
Zaprvé, v době první republiky se nakonec ustálila prezidentská tradice vánočních
poselství, a tuto tradici zastavil až Klement Gottwald, který pronesl 1. ledna 1949
právě novoroční projev.
Druhý důvod je jistě naprosto okrajový. Domníval jsem se, že po silvestrovském
veselí určitá, jistě velmi malá část naší populace by nemohla s plným soustředěním
sledovat novoroční projev. A dnes jsme ve vánoční pohodě a mnozí z nás bilancují
uplynulý rok. Dovolte mi, abych se o podobnou bilanci pokusil i já.
Začnu začátkem, to znamená lednem, kdy se konaly prezidentské volby. Chtěl bych
ze srdce poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas. Byly jich téměř tři miliony.
Nesmírně si toho vážím a slibuji, že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů
České republiky a její suverenity jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších.
Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii, a to jak náš vývoz do
zahraničí, tak příliv efektivních zahraničních investic k nám. A konečně slibuji, že
i nadále se budu, a to velmi rád, setkávat s normálními občany tváří v tvář během
mých výjezdů po jednotlivých krajích.
Plně respektuji i volbu těch občanů, kteří v prezidentské volbě podpořili některého
z mých protikandidátů, a chtěl bych ocenit, že šli k volbám. Tím se dostáváme
k často diskutované otázce volební účasti. V těch prezidentských volbách nebyla
špatná, téměř 70 procent. Ale například už v podzimních komunálních volbách byla
jenom 47 procent, a to znamená, že více než polovina obyvatel měst a obcí byla
zcela lhostejná vůči tomu, kdo bude tyto obce a tato města řídit. Demokracie, to
nejsou jenom práva. Demokracie, to jsou i povinnosti. Já dlouhodobě doporučuji,
opět po vzoru první republiky, abychom se vrátili k myšlence povinné volební účasti,
která není časově náročná, ale která by výrazně rozšířila počet voličů, a tím přinutila
politické strany k vyšší aktivitě.
V polovině tohoto roku bylo v zásadě uzavřeno jednání o sestavení nové vlády,
a tato vláda na druhý pokus získala důvěru Poslanecké sněmovny. Chtěl bych
poděkovat předsedům tří politických stran, kteří našli odvahu k vytvoření a podpoře
takové vlády, Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi a Vojtěch Filipovi. Vládě přeji
úspěch v její práci a opozici přeji, aby byla konstruktivním kritikem vládním návrhů
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a předkladatelem vlastních alternativ.
A teď už se dostáváme k oněm podzimním senátním a komunálním volbám. Úvodem
bych samozřejmě rád blahopřál jak zvoleným senátorům, tak zvoleným zastupitelům,
starostům, místostarostům a radním, ale uvědomuji si, že zatímco ať už prezidentská
nebo senátní volba má jasného vítěze, v případě komunálních, ale také krajských
voleb je ještě druhá etapa, která se jmenuje sestavování koalic. Mnohdy se stává, že
vítěz voleb je obejit a že vzniká koalice proti tomuto vítězi. Nepokládám to za
správné, považuji to za obcházení vůle voličů. Co proti tomu dělat, abychom jen
nelamentovali. Dlouhodobě navrhuji přímou volbu jak starostů, tak primátorů, tak
hejtmanů, a to tak, že jimi jsou zvoleni ti, kdo na kandidátce nejúspěšnějšího
kandidujícího subjektu dostali největší počet preferenčních hlasů. Tím se
samozřejmě spojuje jak preference osobnosti vyjádřená právě těmi preferenčními
hlasy, tak preference kandidujícího subjektu, protože v ní mám argument, že i ten
takto zvolený starosta potřebuje zázemí v zastupitelstvu. A samozřejmě bych si
velice přál, aby vítěz těchto voleb byl velkorysý a aby svým koaličním partnerům
dokázal, jak říkají mafiáni, předložit nabídku, která se neodmítá.
Tím jsem vyčerpal volební záležitosti. Nyní mi dovolte, abych přešel k ekonomické
situaci. Před třemi lety jsem vám říkal, že skočila blbá nálada. Všichni jsme se
radovali a dosud radujeme nad ekonomickým růstem. Dnes poprvé bych chtěl
naopak poněkud varovat, varovat před zpomalením ekonomického růstu, které má
několik příčin. Zaprvé je to vznikající obchodní nebo celní válka mezi dvěma
největšími světovými ekonomikami, tj. americkou a čínskou.
Zadruhé je to brexit, ale zatřetí je to také to, že náš ekonomický růst brzdí nedostatek
pracovních sil. Myslím si, že zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí
ano. Chápu, že jsou návrhy na dovoz zahraničních pracovních sil, nic proti tomu.
Nezapomeňte také, že je zde stále ještě dvě stě tisíc lidí vedených jako
nezaměstnaní, třebaže je tři sta tisíc volných pracovních míst. Víte, že dlouhodobě
zastávám názor, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být
odňaty sociální dávky, ale to je všechno pouze krátkodobé řešení.
Dlouhodobé řešení vidím ke zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou
robotizace. Často mluvíme o digitální ekonomice, ale ne všichni si dovedeme
představit, co všechno obnáší. Pod slovem robot někdy vidíme androida, někdy
monstrum s chapadly, ale robot je i počítačový algoritmus, který se už dnes uplatňuje
v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků. Považuji za nesmyslné,
abychom této tendenci bránili, například zaváděním daně z robotů, což by jenom
tento proces zbrzdilo a snížilo naši šanci dostat se mezi opravdu nejvyspělejší
země.
Závěrem ekonomické části bych chtěl vysoce ocenit vládní návrh Národního
investičního plánu rozpočítaného na 12 let. Neustále tvrdím, že spotřební výdaje jsou
sice příjemné a mohou i získat nějaké voliče, ale že jedině investice, i když nemají
volební právo, nás přenášejí do budoucnosti. Proto věřím, že v rámci tohoto plánu
vzniknou v každé obci, a tím spíše v každém městě či kraji nové stavby, které zkrášlí
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tamní prostředí a zlepší život v obcích a ve městech.
Pokud jde o zahraniční politiku, jsme členy dvou mezinárodních institucí,
Severoatlantické aliance a Evropské unie. Pokud jsme o Severoatlantickou alianci,
víte, že dlouhodobě plně podporuji naše zahraniční mise v rámci boje proti
mezinárodnímu islámskému terorismu, zejména pak v Afghánistánu. Když se mě lidé
ptají, proč z Afghánistánu neodejdeme, odpovídám jim, že v takovém případě, kdyby
odešly spojenecké jednotky, by afghánské území nepochybně znovu ovládl Tálibán,
který již jednou vytvořil z této země základnu k teroristickým útokům včetně toho
největšího z nich, a to byl útok na newyorkská dvojčata v září 2001.
Není důvod pochybovat o tom, že v případě vítězství Tálibánu by v Afghánistánu
opět bylo vytvořeno teroristické centrum připravující a plánující teroristické útoky
všude na světě. V tomto smyslu v Afghánistánu chráníme i bezpečnost českých
občanů a jednáme v souladu s naším národním zájmem.
Co se týče Evropské unie, velice si vážím činnosti Visegrádské skupiny. Té se
podařilo téměř nemožné, dosáhnout toho, že už se v zásadě přestalo diskutovat
o nesmyslné myšlence migračních kvót. Když jsem mluvil o národním zájmu, chci
připomenout, že jedním z národních zájmů a projevem suverenity dané země je to,
že si tato země sama rozhodne, koho chce a koho nechce přijmout na své území.
Blahopřeji tedy Visegrádu k úspěšné akci a věřím, že další úspěšné akce budou
následovat.
Teď něco, co možná nebude tak úplně příjemné. V závěru tohoto roku jsme zažili
dvě hysterické vlny, jak jim říkám. Ta první spočívala v demonstracích především
v pražských ulicích vyžadujících demisi vlády. Jsem toho názoru, že demonstrovat za
svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu, a sám jsem se dvou
takových demonstrací zúčastnil. Myslím si, že je pochopitelné, že lidé budou
demonstrovat proti něčemu konkrétnímu, například ve Francii proti zdražení cen
pohonných hmot nebo v Maďarsku proti novele zákoníku práce, ale demonstrovat za
svržení, tedy demisi vlády v podmínkách svobodných voleb podle mého názoru
pohrdáním vůlí voličů. Já bych jen chtěl připomenout dva Masarykovy citáty. První,
tož demokracii již máme, teď ještě nějaké ty demokraty. Demokrat je ten, kdo
respektuje výsledky svobodných voleb, i když se mu třeba nelíbí. Druhý citát zní,
rozčilení není program. Já bych k tomu přidal i svůj názor. Ti, kdo hází květiny do
odpadkových košů, jsou podle mého mínění primitivní hlupáci.
Druhá taková hysterická vlna se odehrála krátce poté, a já bych ji nazval
špionománií. Víte, ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají
nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokáží samy ubránit. Někdy jsem
se domníval při vzpomínce na staré špatné časy, že se objeví mandelinka
bramborová. Neobjevila se, ale místo ní se objevily čínské mobily. Když jsem
posuzoval tuto hysterii, tak mě zaujal výrok jednoho nejmenovaného ústavního
činitele, který mi říkal, Miloši, ale Číňani tady opravdu provádějí technologickou
špionáž, oni se sem jezdí seznamovat s tím, proč naše vlaky jezdí tak pomalu, když
jejich vlaky jezdí 300 km/h.
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Vážení a milí spoluobčané, blížím se zvolna k závěru svého dnešního vystoupení.
Zaujalo mě Centrum pro výzkum veřejného mínění, které uveřejnilo pořadí institucí
podle míry důvěryhodnosti mezi občany. Takže, na prvním místě je armáda a za ní
policie. Na posledních místech je televize, dále tištěná média, dále neziskové
organizace a konečně církev asi s 25 procenty důvěryhodnosti. To mě přivedlo
k tomu, že jsem si osvojil krásný termín lepšolidé, který jsem nedávno zaslechl.
Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího než my ostatní a kteří nám
neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům
těch druhých. Když se ovšem na strukturu lepšolidí podíváme, tak vidíme, že
například sdělovací prostředky jsou mnohdy složeny z komentátorů, kteří každý den
píší o něčem jiném, a přitom pořádně ničemu nerozumí. A tito lidé nám chtějí radit.
A totéž se samozřejmě týká i neúspěšných politiků.
Chtěl bych vás proto poprosit, važte si lidí, kteří v životě něco dokázali, a s úctou
přijímejte jejich rady. Naopak ignorujte radílky, kteří sami v životě nedokázali nic.
Milí přátelé, chtěl bych vám všem popřát nejen ono obligátní zdraví a štěstí. Každý
z nás totiž v životě vyrývá nějakou stopu. Někdy to může být maličkost, někdy velká
věc, ale to není vůbec důležité. Důležité je, aby za námi něco zůstalo, něco, co zlepší
život náš, život našich bližních a pokud možno i život ostatních občanů České
republiky.
Dovolte mi proto, abych připil na to, aby v příštím roce za vámi zůstala úctyhodná
práce, které si druzí lidé budou vážit. Na vaše zdraví, štěstí, životní pohodu a radost
ze života.
Všechno nejlepší do nového roku.
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Kronikářův pohled na rok 2018 v Litoměřicích
Sucho a volby, ale také opravy ulic, nové stavby ve městě, nemocnice a
gymnázium. To jsou témata, která podle kronikáře v roce 2018 nejvíce zajímala
obyvatele Litoměřic.
Začal bych asi tím, co je v Litoměřicích nového. Imaginární návštěvník města, který by
do Litoměřic přijel po roce, by určitě zaznamenal několik novinek. Při vjezdu do města
od Tyršova mostu nelze přehlédnout novou cyklověž, což je kruhová stavba ze skla a
kovu, do které se dají ukládat kola. Musím přiznat, že i když je to stavba celkem velká,
tak dobře zapadá do okolí, působí totiž jako taková moderní varianta nedaleké
hradební bašty. Další novou stavbou, která zaujme hned při vjezdu do města je nová
budova v ulici Na Valech, která vyrostla v proluce na rohu s ulicí Dlouhá. Tato budova
bude sloužit jako lékařské ordinace Dlouhou dobu probíhala rekonstrukce ulic
Dalimilova a Palachova. Tyto opravy byly v roce 2018 dokončeny a obzvlášť ulice
Palachova prošla velkou vizuální proměnou. Prostor před kinem Máj byl upraven do
podoby náměstí, přibyly lavičky a prostor pro chodce – návštěvníky kina. Velká škoda
je, že úpravám musel ustoupit krásný platan, který byl dominantou tohoto prostoru.
Celkově byly úpravy koncipovány tak, aby se v těchto ulicích zmírnila doprava, což
nyní s určitým časovým odstupem lze potvrdit. Další novou stavbou, která vyrostla u
příjezdu do města od mostu generála Chábery je žluto-šedivá průmyslová hala. Na
této celkem nezajímavé a fádní stavbě je zvláštní to, že byla postavena takzvaně na
černo, tedy bez patřičných povolení. Je podivuhodné, že i přesto byla stavba
dokončena a je nyní provozována. Pokud by návštěvník města přijel po roce vlakem
na horní nádraží, byl by mile překvapen jeho zdařilou rekonstrukcí. Za tuto budovu se
už město nemusí nadále stydět.
Velký zájem Litoměřičanů vzbuzuje otázka Městské nemocnice, kterou se vedení
města dlouhodobě snaží převést na jiného provozovatele. Tento krok se mnohým
nelíbí, radnice to zdůvodňuje mimo jiné tím, že provoz nemocnice stojí město
každoročně velké peníze. Napoprvé se ještě před volbami prodej nemocnice nezdařil,
resp. výběrové řízení na nového provozovatele bylo zrušeno Ústavem pro
hospodářskou soutěž. Celý problém se tedy přesouvá na bedra nového vedení města,
které se s ním bude muset v následujících letech poprat.
Během roku 2018 byl též vyměněn ředitel litoměřického gymnázia pan Miloš Štyks,
který na své místo nastupoval s cílem uklidnit situaci na škole po předchozí kauze
politicky dosazené ředitelky. I proto byla tato věc sledována s větším zájmem než
obvykle, a opět došlo k situaci, která vyvolává další otázky. Pan Štyks totiž ve
výběrovém řízení (které vedl krajský úřad) zvítězil. Do funkce byla ale vybrána druhá
v pořadí paní Radka Balounová. Opět se hovoří o politickém zásahu do výběru ředitele,
ale tentokrát nedošlo k žádným protestům a nová ředitelka se funkce ujala bez větších
problémů.
Rok 2018 přinesl také volby do městského zastupitelstva, o kterých se v této kronice
zmiňujeme ve zvláštní kapitole. Výsledek voleb potvrdil to, že obyvatelé města jsou s
jeho vedením spokojeni a změny ve vedení si nepřejí. Stávající starosta pan Ladislav
Chlupáč získal s přehledem nejvíce hlasů a do vedení města byl zvolen již popáté v
řadě! Myslím, že až budou budoucí kronikáři města hledat informace o litoměřických
starostech, tak nenajdou mnoho takových, kteří vedli město tak dlouho jako pan
Chlupáč. Zajímavé a pro město určitě dobré je to, že místostarosta Krejza je
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poslancem dolní sněmovny parlamentu a pan Chlupáč byl v roce 2018 zvolen do
senátorem. Vedení Litoměřic má poprvé v novodobé historii přímé zastoupení v obou
komorách parlamentu.
Asi vůbec nejhorším problémem, který ale v roce 2018 trápil obyvatele města, bylo
počasí, resp. velké sucho a horko. Obyvatele města sice sucho netrápí tolik, jako
zemědělce z okolních obcí, kteří hovořili o katastrofě, ale i tak byl pohled na vyschlý
Pokratický potok a na líně tekoucí Labe nepěkný. Nezbývá než doufat, že následující
roky přinesou více vláhy než rok 2018.
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2. Události ve městě chronologicky (výběr článků
z místního tisku)
Leden
•

Novoroční „Slovo starosty“ z radničního zpravodaje: Milí přátelé, ani
začátkem roku 2018 nepřeřazujeme na nižší rychlostní stupeň. Byla zahájena
stavba vědecko-výzkumného centra v Jiříkových kasárnách. Je to po
vyhloubení více než dvoukilometrového vrtu, který ověřil předpoklady
odborníků, další významný krok v realizaci geotermálního projektu. Před
několika dny jsme slavnostně zahájili provoz magnetické rezonance. Vyvrcholil
tak náročný proces, jehož výsledkem je pracoviště, které je pro péči o obyvatele
velkým přínosem a významně zkvalitňuje rozsah zdravotních služeb
nabízených městskou nemocnicí. Do nového roku jsme vstoupili se schváleným
rozpočtem, který je příslibem dalšího rozvoje. Těším se na dokončenou
Palachovu ulici, rekonstruovanou Vavřineckou ulici a nově opravené městské
komunikace. Další etapou pokračuje revitalizace pokratického sídliště, stejně
jako opravy školních objektů. Připraveny máme významnější investice do
rozšíření a zkvalitnění zeleně. Předložíme vám i konkrétní výstupy plynoucí z
průzkumů dopravního chování, které by měly být základem pro budoucí
zlepšení dopravy. Vážím si toho, že město obhájilo kategorii A v Místní agendě
21, která znamená nejvyšší kvalitu veřejné správy. Potěšily mě výsledky
průzkumu, kde v žebříčku 101 největších měst se Litoměřice umístily v první
sedmičce nejdemokratičtějších měst v ČR. Věřím, že pro Litoměřice bude rok
2018 opět úspěšný. Ladislav Chlupáč

•

Na Radobýl vyšlo skoro tisíc lidí: Více než sedmi stům lidí včetně dětí včera
zástupci Klubu českých turistů (KČT) rozdali novoročenky na 53. Novoročním
výstupu na Radobýl. „Lidí však šlo ještě víc. Některé možná odradilo bláto,“
přemýšlela Jana Wünschová z litoměřického výboru KČT. „Bylo ale krásně,
sluníčko, vyfoukaná obloha a pěkný výhled.“ Koupí novoročních čtyřlístků
přispěli účastníci akce více než 6 tisíci korun do sbírky na značení turistických
cest pro hendikepované.

•

Trápení zničené sochy končí: Neznámo odkud, jak zní název sochy autora,
která 18 let zdobila Jezuitské schody v Litoměřicích, doputovalo známo kam.
Nejzachovalejší části dřevěné skulptury Jiřího Beránka z roku 1991 spočinuly
nedaleko kasáren pod Radobýlem, a to před areálem zahradnické firmy Jirmus.
Několikametrová dřevěná skulptura ozdobila Jezuitské schody v roce 1992.
Dubový kmen vytažený z doupovských bažin opracovával sochař Jiří Beránek
přes rok a následně dílo věnoval Severočeské galerii výtvarného umění v
Litoměřicích. Na svém místě setrvala až do března 2010, kdy začala
rekonstrukce schodů. Socha, umístěná po dobu oprav ve dvoře technických
služeb, se už ale na původní místo nepodívala.

•

Centrum cestovního ruchu zaniklo, město má nový odbor: Počínaje 1.
lednem byla rozhodnutím zastupitelstva zrušena příspěvková organizace města
Centrum cestovního ruchu (CCR). Její činnost přebral nově vytvořený odbor
komunikace, marketingu a cestovního ruchu, jehož součástí se stalo i
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infocentrum. Radou byla vedoucí tohoto odboru jmenována Eva Břeňová, která
i nadále bude zastávat pozici tiskové mluvčí města. Nově vytvořený odbor bude
mít tři sekce: tiskovou s referenty komunikace Annou Hrochovou a od 1. února
i Andreou Neckařovou, marketingovou s marketingovou manažerkou Marií
Oubornou, která přešla z CCR, a infocentrum, v němž zůstávají stávající
pracovníci. Diecézní charita Litoměřice už rozpečetila všechny tříkrálové
pokladničky a výtěžek z Tříkrálové sbírky je rekordní. Vykoledovala celkem 2
349 405 korun. Je to zhruba o 148 tisíc korun více než v minulém roce. Výtěžek
letošní sbírky pomůže například nákupem kompenzačních pomůcek Domovu
svaté Zdislavy v Litoměřicích nebo nákupem léků nad rámec zdravotního
pojištění Hospici sv. Štěpána i úhradou léčebných masáží pro dvou a půlletého
chlapečka z Libochovic, které nehradí pojišťovna, nákupem školních pomůcek
pro znevýhodněné děti a dalším potřebným.
•

První narozené dítě roku 2018: Maminka Kristýna Křížová z Úštěku ji přivedla
na svět císařským řezem 1. ledna 53 minut po půlnoci. Vážila 2990 gramů a
měřila 50 centimetrů. Emě a její mamince přišlo včera pogratulovat vedení
nemocnice. V litoměřické porodnici se v roce 2017 narodilo 627 dětí, z toho 295
holčiček a 332 chlapečků. Nejčastějšími jmény děvčátek byla Eliška, Ema a
Lucie, u kluků to byla jména Jan, Lukáš a Filip.

•

Ulice Jezuitská už městu hanbu nedělá. Prošla rekonstrukcí: Soukromý
průjezd v ulici Jezuitská, kterým se vchází ke Gotickému dvojčeti, svítí novotou.
Poté, co došlo k dohodě mezi městem a vlastníky objektu, se město pustilo do
rekonstrukce, za kterou zaplatilo 120 tisíc korun, dalších 130 tisíc potřebných k
restaurování historických dveří financovalo ministerstvo kultury.

•

Tříkrálová sbírka 2018: Tři sličné královny na koních z rodinné farmy v
Miřejovicích přijely na náměstí v Litoměřicích, kde koledníkům Tříkrálové sbírky
žehnal litoměřický biskup Jan Baxant. Posvětil i křídy, kterými koledníci během
prvních dvou týdnů v lednu popíšou dveře dárců požehnáním K+M+B 2018.
„Když člověk prosí za dobro pro nějaké lidi, nemusí se stydět,“ řekl dětem
biskup. Loni charita v litoměřické diecézi vykoledovala 2 349 405 korun. Lidé
tak podpořili například litoměřický hospic, děti z azylového domu v Jiřetíně pod
Jedlovou či léčbu dítěte s mozkovou obrnou, kterou nehradí pojišťovna. První
tříkrálová sbírka v novodobé historii proběhla v roce 2000.

•

Město chce jiného provozovatele autobusů: Město připravuje zásadní
změnu v městské hromadné dopravě. Chce nového provozovatele. Jeho
úkolem bude zřízení nových autobusových linek včetně „seniorské“ a „nákupní“
a zajištění častějších intervalů spojů. Město tak reaguje na podněty občanů.
Častější využívání MHD může dopomoci také ke snížení automobilové dopravy
ve městě.

•

Místní budou volit i v cizině: Do středy mohli lidé na městských úřadech žádat
o voličský průkaz. Ten jim umožní volit prezidenta jinde než v místě trvalého
bydliště. Možnost využije víc než 60 lidí z Lovosic, přes 70 z Roudnice, víc než
200 z Litoměřic. Poštou litoměřický úřad zasílal voličské průkazy mj. do SRN a
Rakouska.
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•

V extralize překvapili kadeti: Úspěšně zvládli mladí litoměřičtí basketbalisté
první část sezóny, ve které v několika kategoriích příjemně překvapili. V
celostátní lize U14 nastupoval litoměřický celek ve skupině C, kde obsadil páté
místo, a v novém roce tak bude pokračovat v lize ve skupině A. Skvěle mají
rozehranou celostátní ligu U15 starší žáci. V náročné skupině B, která byla plná
silných týmů (Nymburk, USK Praha, Pardubice, Tygři Praha) dokázali uhrát
druhé místo s bilancí 12 výher a 2 porážek. Dvě porážky přišly v prodloužení
proti favoritovi celé soutěže Pardubicím. Kadeti Slavoje jsou asi největším
překvapením letošního ročníku extraligy U17. Po polovině soutěže drží čtvrté
místo s bilancí 7 výher a 3 porážek. Především vítězství nad Pardubicemi,
Nymburkem a Ostravou jsou velmi cenná a zvedla sebevědomí celému týmu.
Cílem před sezónou bylo postoupit do play off mezi osm, ale po dobře odehrané
první polovině se jeví reálná šance skončit na čtvrtém místě a porvat se i o
postup na Final 4.Junioři, kteří přišli v průběhu letní přestávky z různých důvodů
o šest hráčů základní rotace, statečně bojují s elitou v extralize U19. Po polovině
soutěže drží desáté místo. Cíl zůstává beze změn, zachránit elitní
mládežnickou soutěž i pro další ročník.

•

Příprava geotermálního projektu v Litoměřicích začala bouráním: To, co
se před 10 lety zdálo jako utopie, nabírá dnes konkrétní podobu. Projekt
využívání geotermální energie v Litoměřicích vstoupil do další fáze. Včera (11.
ledna) začala stavební firma bourat staré garáže za výstavištěm, na uvolněném
místě do roka vznikne technické zázemí vědeckého centra pro výzkum
geotermální energie. Optimisté věří, že Země by mohla ohřívat vodu v
Litoměřicích na zhruba 160 stupňů Celsia už za 10 let. Díky tomu by vzniklo
teplo, ale i elektřina pro domácnosti. „Ještě předtím však musíme ověřit
bezpečnost, jež je prioritou celého projektu. Právě vědeckovýzkumné centrum,
které budou využívat vědci z devíti univerzit a institucí, poslouží k ověřování
seismicity vrtání,“ připomněl manažer geotermálního projektu Antonín Tym s
tím, že dosavadní dvoukilometrový ověřovací vrt z roku 2007 se bude čistit a
rozšiřovat. „Bude spolu s dalšími dvěma vrty do hloubky 300 metrů součástí
monitorovací sítě kolem Litoměřic. Samotné dva produkční vrty dosáhnou
hloubky zhruba čtyř kilometrů,“ dodal Tym. Stavba vědeckého centra vyjde na
zhruba 45 milionů, což pokryje dotace od ministerstva školství. Středisko, které
zastřešuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, poskytne služby
tuzemským i zahraničním vědcům mnoha oborů. Konsorcium škol a institucí
navíc při přípravě celého projektu spolupracuje s odborníky například na
Islandu, který má s využíváním geotermální energie bohaté zkušenostiLitoměřice jsou jediným městem v Česku, které má povolený zvláštní zásah do
zemské kůry. Díky nové instituci se stanou centrem výzkumu geotermální
energie v celé Evropě.

•

Litoměřickým „íčkem“ prošlo v roce 2017 42 910 návštěvníků: Informační
centrum Litoměřice uzavřelo další úspěšný rok. Jeho služeb využilo v roce 2017
42 910 osob, z toho 34 351 tuzemských návštěvníků a 8 559 cizinců. Kalich
navštívilo 3 504 osob, expozici Důl Richard v proměnách času 1 324 osob a
města si prohlédlo 1 328 osob. Pracovníci „íčka“ denně odpovídají až na stovky
dotazů, kdy mnohé jsou vskutku kuriózní a lidé se nebojí zeptat na možnost
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plavání s delfíny, na obvyklou výši spropitného ve městě, kam umístit
chyceného netopýra či na nabídku sexuálních služeb.
•

Litoměřicko volí prezidenta: Včera (12. ledna) začalo první kolo volby hlavy
státu. Volit můžete do dnešních 14 hodin. Řádně otevřeny byly včera ve dvě
hodiny všechny volební místnosti jak v Litoměřicích, tak v okolních obcích.
„Nikde se komisaři nezpozdili a nikde nemuseli přerušovat,“ ubezpečil včera
odpoledne vedoucí správního odboru města Jaroslav Lachman. Nad řádným
průběhem voleb včera rovných 8 hodin bděli členové volebních komisí v celém
okresu. Znovu „na značkách“ jsou od dnešního rána. Lidé svůj hlas mohou
odevzdat většinou ve školách a školkách, ale i u hasičů, v autoservisech nebo
hospodách. V Litoměřicích je 30 volebních místností. Raritu představuje ta v
posledním volebním okrsku za starým mostem. Je v autoservisu a sčítá se zde
ručně. „Je tu jen kolem 70 potenciálních voličů a nevyplatí se proto instalovat
sem počítač,“ vysvětlil Lachman. Volit mohou i pacienti litoměřické nemocnice.
„O tuto možnost požádalo kolem 20 dlouhodobě hospitalizovaných,“ sdělila
mluvčí nemocnice Naděžda Křečková. Hlas odevzdali i vězni litoměřické
vazební věznice. „Zájem mělo víc než 200 vězněných osob,“ vyčíslil mluvčí
věznice Jaroslav Kindl. Odvolila i pětice klientů Domova sv. Zdislavy a víc než
30 seniorů z Domova na Dómském pahorku.

•

U studentů by vyhrál Drahoš. Volili i studenti gymnázií: Studentské volby
se na středních školách konaly měsíc před těmi oficiálními. V Ústeckém kraji se
do studentských voleb zapojilo 27 škol, z toho 11 gymnázií a 16 středních
odborných škol a učilišť. Hlasovalo tu skoro 3 500 studentů. Pokud by bylo na
studentech litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna, zvítězil by Jiří Drahoš.
Ten by za sebou s přehledem nechal všechny ostatní kandidáty. Na gymnáziu
v Roudnici nad Labem by Drahoš zvítězil také, ovšem s ne tak radikálním
náskokem před ostatními dvěma kandidáty, místním Michalem Horáčkem a
současným prezidentem Milošem Zemanem. Celkově by to u studentů jak v
Ústeckém kraji, tak v celé republice vyhrál Jiří Drahoš, druhý by byl Miloš Zeman
a třetí Marek Hilšer. U studentů středních odborných učilišť ovšem s výraznou
převahou bodoval Zeman.

•

Sprejeři se vyřádili. Zeman měl na billboardu červený nos: Ačkoli podle
svých slov stávající prezident Miloš Zeman nevedl kampaň, byly billboardy s
nápisem „Zeman znovu“ na ulicích a silnicích nejviditelnější součástí
předvolební kampaně. Všimli si toho i kreativci, kteří je tu více, tu méně nápaditě
dozdobili. V Roudnici Zemanovi přimalovali červený nos, v Litoměřicích k nápisu
připsali „Už ne“.

•

Bez problémů předaly hlasy městské i obecní volební komise:
Prezidentské volby proběhly bez problémů. Úředníci však nečekali volební
účast až kolem šedesáti pěti procent, proto museli v sobotu volební místnosti
zavážet dalšími hlasovacími lístky. Podle vedoucího správního odboru
litoměřického městského úřadu Jaroslava Lachmana byla tak vysoká volební
účast způsobena tím, že lidé měli podruhé možnost volit prezidenta přímo, na
což dříve nebyli zvyklí.
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•

Nemocnice zahájila provoz magnetické rezonance: Litoměřická nemocnice
zahájila provoz pracoviště magnetické rezonance. Zařízení, které se na své
místo po náročném transportu dostalo poslední listopadový den, bylo celý
prosinec kompletováno a testováno. Náklady na jeho vybudování dosáhly téměř
32 milionů korun. „Jednalo se o velice náročnou akci. Město se k ní postavilo
skutečně čelem a vybudování pracoviště zafinancovalo částkou 27 milionů
korun,“ řekl litoměřický starosta Ladislav Chlupáč. „Litoměřice si to se svojí
velkou spádovostí více než 150 tisíc pacientů skutečně zaslouží,“ dodal
starosta. Na vyšetření museli pacienti dosud dojíždět do Teplic, Ústí nad Labem
nebo až do Prahy.

•

Noví poslanci za Litoměřicko otevírají regionální kanceláře: Poslaneckou
kancelář otevřela v Litoměřicích novopečená poslankyně Monika Jarošová z
Bohušovic. Malý nebytový prostor v Michalské ulici si její domovská Svoboda a
přímá demokracie (SPD) pronajala a vyšperkovala už na konci minulého roku.
Svou kancelář plánují i Piráti, bude však v Ústí. Cíl poslaneckých nováčků je
zřejmý. Chtějí být blíže občanům. „Otevřeno budeme mít každé pondělí od 10
do 17 hodin, nepravidelně i v dalších dnech,“ plánuje Litoměřičan Dominik
Hanko z SPD s tím, že v pondělí bude v kanceláři s asistentkou poslankyně
Jarošová, v ostatních dnech jen asistentka nebo on.

•

Vyhláška omezila provoz hazardních her v historickém jádru: Hazard a
jeho omezení je v Litoměřicích stále diskutovaným tématem. Začátkem roku
začala platit vyhláška, která zakazuje herny v celé městské památkové
rezervaci. Omezení hazardu se však dotklo jen historického centra, v ostatních
částech města provoz regulovaný nebude. „Město si je vědomo škodlivosti
hazardních her, avšak nechtělo přistoupit k absolutnímu zákazu, protože se
obává vzniku nelegálních heren zaplňujících místo na trhu. Z tohoto důvodu
zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější historické části města,“ stojí v textu
vyhlášky. Její znění také umožňuje založení nových herních podniků. Návrh na
zamezení vzniku nových provozoven totiž shodil ze stolu Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. „Nelíbil se mu náš pozitivní výčet míst, kde lze herny
provozovat. Podle něj tím narušujeme hospodářskou soutěž,“ vysvětlila za
litoměřickou radnici Martina Skoková. Ke konci roku 2017 se v litoměřických
hernách nacházelo celkem 366 zařízení. V sousedních Lovosicích automaty v
hernách a restauracích zakázali natvrdo. Z původních 171 automatů jich
koncem roku zbylo pouhých devět, které také musí zmizet. V Lovosicích už ale
odhalili první pokus o nelegální hernu, kdy živnostenský úřad namátkovou
kontrolou zjistil tři uzamčené výherní automaty v herně asijského provozovatele.

•

Ve 2. kole voleb nanečisto Zeman prohrál: Studenti upřednostňují Jiřího
Drahoše před Milošem Zemanem, a to v poměru tři ku jedné. Takový je aspoň
výsledek 2. kola prezidentských voleb nanečisto neziskovky Člověk v tísni.
Účastnilo se jich i šest škol z Litoměřicka. I ve čtyřech z nich, které Deník oslovil,
byl vítězem Drahoš. Na litoměřickém Gymnáziu Josefa Jungmanna získal
Drahoš dokonce 89 procent studentských hlasů, na roudnickém pak 80 procent.
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•

Oblastní muzeum se chystá na rekonstrukci: Litoměřice Litoměřické
muzeum čeká rekonstrukce. O jejím termínu však ještě nebylo rozhodnuto.
Muzeum proto vytvořilo urychlený výstavní plán pro první polovinu roku 2018,
nebude se však jednat o nouzové řešení. Muzeum připravuje výstavu
představující historii objektu bývalé radnice.

•

Volí se prezident: Rušno bylo včera odpoledne a večer (26. ledna) všude tam,
kde jsou volební místnosti. Ostře sledované prezidentské volby pokračují ještě
dnes. S úderem 14. hodiny už ale žádný další hlasovací lístek urnou neprojde.
Brzo poté bude jasno o tom, kdo bude prezidentem ČR na dalších pět let. Malý
problém mělo město s povinným počtem komisařů. Někteří z těch, kteří u voleb
byli v prvním kole, se nemohli z různých důvodů druhého kola zúčastnit. Na
svém Facebooku proto radnice v týdnu vyhlásila, že hledá lidi, kteří by komise
doplnili. Podle Lachmana se je podařilo sehnat rychlostí blesku. Pro úředníky
byla novinkou zvýšená pohotovost státní policie při prvním kole prezidentských
voleb. Na jejich řádný průběh dohlížela přímo na radnici. Zde si své pracoviště
při volbách otvírají i zaměstnanci Českého statistického úřadu. „Dva policisté
byli celou dobu v místnosti, kde jsme přebírali od zástupců volebních komisí
urny. Ty pak na 30 dní archivujeme, kdyby se někdo ozval s nějakou stížností,“
popsal Lachman. Ten předpokládá, že se policisté dostaví ke sčítání hlasů na
městském úřadu i v tomto kole.
Oba dva kandidáty mohli několik dní po prvním kole voleb vídat občané na
plakátech i billboardech. Také v Litoměřicích se objevily materiály s
kontroverzní součástí kampaně příznivců Miloše Zemana s nápisem „Stop
imigrantům a Drahošovi“. Asi 25členná neformální skupina zase před druhým
kolem voleb svépomocí podporovala Drahoše, mimo jiné kontaktní kampaní v
ulicích města.
S neoficiálními podomácku vyráběnými propagačními materiály na podporu
Drahoše, které ho srovnávaly s Masarykem a objevily se na výlepových
plochách koncem minulého týdne, však neměl nikdo z této skupiny podle jedné
z jejích příznivkyň nic společného. „Víme, že bychom tím jenom dávali náboj
voličům Zemana,“ podotkla Renata Kutina Vášová. Černobílé plakátky
zaznamenali zaměstnanci Městských kulturních zařízení (MKZ), kterým tyto
plochy patří, počátkem týdne. „Protože šlo o nelegální výlep, strhli ho,“ řekla
ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. Drahoše podpořili umístěním jeho plakátu na
svých reklamních plochách Libor Hanzal a Michal Janků ze společnosti KIS
plus, která má prodejnu zahradní techniky nedaleko nákupního centra za
starým mostem. „Šlo o spontánní rozhodnutí, na kterém jsme se shodli po
prvním kole voleb,“ vysvětlili spolumajitelé s tím, že náklady šly z jejich
soukromých zdrojů, nikoli z firemních. Přípravu k realizaci nápadu rychle
spustili, následně však zjistili, že to není z legislativních důvodů vůbec
jednoduché. Náklady na podporu kandidátů ze soukromých zdrojů totiž musí
volební štáb či sám kandidát zakalkulovat do rozpočtu kampaně. Potěšilo je, že
po zveřejnění plakátu měli pozitivní reakce od známých i od lidí jim zcela
neznámých. Volby ve městě proběhly bez závad. Většina lidí volila v pátek:
V pátek ve městě odvolilo podle údajů z 18 komisí z celkových 30 kolem 50-55
procent voličů. „První den proběhlo vše bez problému. Nikdo volby nenarušil,
nikde se volební místnost nemusela provizorně uzavřít a v sobotu ráno byly
všechny volební místnosti otevřeny včas a v pořádku,“ ujistil vedoucí správního
odboru města Jaroslav Lachman. Volby v Litoměřicích proběhly bez závad i v
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sobotu. Účast se zde nakonec vyšplhala k 65 procentům. Zatímco v 1. kole
dohlížela na řádný průběh přímo na městském úřadu jedna hlídka státní policie,
při tomto byly dokonce dvě.
•

Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi vybrala téměř tři miliony: V rámci
litoměřické diecéze koledovalo při letošní Tříkrálové sbírce 24 různých charit a
farností. Díky nim a zejména vstřícnosti dárců se podařilo nasbírat 2 000 349
tisíc korun, což je více než o půl milionu korun víc než loni. Výtěžek pomůže
například tříletému Toníkovi z Jirkova s dětskou mozkovou obrnou, kterému
umožní pobyt v rehabilitačních lázních, nebo chlapci z Libochovic, jenž po těžké
nemoci zůstal doma upoután na invalidním vozíku a potřebuje notebook pro
komunikaci se školou.
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Únor
•

Michaela Mokrá ze Zahrady Čech je osobností Ústeckého kraje: Absolutní
vítězkou čtenářské ankety Osobnost roku 2017 Ústeckého kraje v kategorii
Podnikání a management se stala ředitelka Zahrady Čech Michaela Mokrá.
„Toto krásné ocenění je pro mě velká čest. Bez významné podpory rodiny,
přátel a skvělého týmu Zahrady Čech by se mi to ale nepodařilo,“ řekla Mokrá.
Anketu posedmé pořádalo vydavatelství Metropol a Skupina ČEZ.

•

Město investuje miliony do obnovy zeleně: Péče o zeleň patří ve městě k
prioritám. Největší část v letošním rozpočtu, téměř milion korun, investuje do
revitalizace zeleně v prostoru Mezibraní, to je mezi kruhovou křižovatkou Na
Kocandě, baštou a hradbami. Podle Lenky Brožové z odboru životního prostředí
bude ve druhé polovině roku provedena parková úprava s výsadbou
květinových záhonů a nových stromů. Ještě před tím zde však bude pokáceno
pět dosluhujících stromů. Nahradí je lípy, kaštany nebo paulovnie. V plánu je
obnova aleje v ulici 5. května, vybudování závlahového systému napájeného
dešťovou vodou v ulici Na Valech. Obnovovat a doplňovat se budou stromořadí
i v jiných částech města, např. na Střeleckém ostrově. Na příští rok radnice
připravuje další akce, jako je rozsáhlá revitalizace aleje v ulici Sokolovská.

•

Bývalí žáci základní umělecké školy nadchli publikum divadla: Studenti
konzervatoří, ale i lékař, vývojář softwaru či filmová kaskadérka se minulou
středu postavili před publikum v Máchově divadle, aby ukázali schopnosti
muzikantské. Šlo totiž o bývalé žáky Základní umělecké školy v Litoměřicích.
„Mnozí u hudby zůstali, pro některé je koníčkem při jejich civilním povolání,“ říká
Jakub Kacar, sám bývalý žák a nyní i učitel ZUŠ, který hudbu dál studuje a
přípravy a organizace koncertu se ujal. 12 účinkujících přesvědčilo, že
muzicírují skvěle, s chutí a radostí.

•

Zastupitelé schvalovali investice i diskutovali: Na svém letos prvním jednání
městští zastupitelé schválili rozpočtové opatření ve výši víc než 6 milionů na
stavební úpravy sportoviště v kasárnách Dukelských hrdinů. Zázemí pro
sportovní kluby by mělo být k dispozici nejpozději v září 2018. Zastupitelé
schválili dotaci 750 tisíc pro Destinační agenturu České středohoří.
Jednohlasně schválili 5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice na
roky 2018-20 a dotaci 116 tisíc pro sbory Páni kluci a 154 tisíc pro Puellae
Cantantes, které budou Litoměřice reprezentovat na World choir Games v JAR.
Zastupitelé schválili i investici 2 miliony korun na upgrade digitalizace a výměnu
zvukového systému v kině. 1. února se v Hradě hojně diskutovalo o projektu
revitalizace objektu v kasárnách Dukelských hrdinů pro zřízení startovacích
bytů za 107 milionů s téměř 60milionovou účastí města. Zbytek prostředků by
měl dodat Státní fond životního prostředí. Námitky proti předražení projektu
vyslovilo opoziční hnutí ANO. Většina zastupitelů však nakonec schválila
přípravu a podání projektové žádosti. Projekt by měl být realizován v
následujících třech letech. Byty mají být „energeticky aktivní“, tzn. spotřebovat
méně energie, než vyrobí. Vložené prostředky se městu mají i díky tomu vrátit
za 24 let. Bohaté diskuze se dočkalo opět kontroverzní téma hazardu a na závěr
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čtvrtečního jednání vystoupil se zásadními připomínkami k probíhající
rekonstrukci Palachovy ulice a její mediální prezentaci na webu města
zastupitel za ODS Petr Kubec.
•

Žádná vražda. Policie bilancovala uplynulý rok: Šéf zdejší dopravní policie
Jaromír Galia vyčíslil počet smrtelných dopravních nehod na osm, ovšem hned
s jedenácti mrtvými. Oproti dvěma obětem z roku 2016 je to rapidní vzestup.
Galia připomněl možná nejtragičtější nehodu u Úštěku ze začátku září 2017 se
třemi mrtvými. „Tragédie ještě pořád nevyprchala. Emoce stále hrají,“
poznamenal Galia. Připomněl i nešťastné úmrtí cyklistky, která vjela ve Štětí
přímo pod auto. Žádná ze smrtelných dopravních nehod nebyla loni způsobena
kvůli požití alkoholu řidičem. Policie chytila také více řidičů při dopravních
přestupcích pod vlivem návykových látek než těch pod vlivem alkoholu.
Dopravní policisté chtějí i po zkušenostech z loňska tlačit na Ředitelství silnic a
dálnic, aby v zájmu bezpečnosti postavilo kruhové objezdy u Ploskovic, Úštěku,
nákupního centra za starým mostem v Litoměřicích i u kapličky v Lovosicích.
Loni nedošlo na Litoměřicku ani k jedné vraždě. Policisté se tak zaobírali
například vyšetřováním 21 loupeží i těch bylo tedy zhruba dvakrát méně než v
roce 2016. „Chytili jsme třeba víc než 60letého cesťáka, který jezdil vykrádat
byty z Prahy do Štětí,“ pochlubil se vedoucí oddělení obecně kriminální činnosti
Karel Drbal.

•

Ladovka, Božena, Masaryčka... Děti si přišly vybrat svou školu: Místní
základní školy se ještě před zápisem do prvních tříd včera chlubily rodičům
budoucích prvňáčků vším, co jim můžou nabídnout. Zaměstnanci i vedení
základek prezentovali nejen to, co na prvňáčky čeká při vyučování, ale i
mimoškolní volnočasové aktivity. O akci, která se v Litoměřicích nekonala
poprvé, byl velký zájem nejen mezi rodiči a jejich dětmi, do Hradu Litoměřice
zavítaly i babičky a dědečkové. O doprovodný program dětí se postaral
Technický klub Domu dětí a mládeže Rozmarýn a 2 mateřinky.

•

Gymnázium zná nového ředitele. Vlastně ředitelku: Krajští radní vybrali jako
ředitelku litoměřického gymnázia Radku Balounovou, která dosud vyučovala
chemii a biologii na lovosickém gymnáziu. Deníku to potvrdila mluvčí kraje Lucie
Dosedělová. Místostarosta Litoměřic se však unáhlil a gratuloval jejímu
konkurentovi. Vyhlášení konkurzu loni kraji, který školu zřizuje, doporučili
městští zastupitelé. Se stávajícím ředitelem Milošem Štyksem, kterému letos
končí šestileté funkční období, nebyli spokojeni. Detaily konkurzu ale vyplynuly
jinak. Z prohlášení Karla Krejzy v radničním zpravodaji, který se do schránek
Litoměřičanů dostal v minulých dnech, je zřejmé nejen to, že se do konkurzu
znovu přihlásil i Štyks, ale také to, že ho komise doporučila jako vítěze. „Pokud
kraj usoudil, že pan Štyks je nejlepší z kandidátů, pak mu k obhájení místa
gratuluji. I s vědomím, že krásný projekt výstavby nové sportovní haly i s
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vybudováním tolik potřebných odborných učeben je tímto mnoho let u ledu,“
napsal ve zpravodaji Krejza. „Hned po výběrovém řízení mi volalo několik lidí,
že pana Štykse doporučila komise ke jmenování, a já to vzal jako hotovou věc.
Reagoval jsem, jak jsem reagoval, i proto, že mě lidé obviňovali z toho, že jsem
měl konkurz ovlivňovat,“ říká místostarosta s tím, že zpravodaj šel do tisku ještě
předtím, než rozhodla rada. „Měl jsem být zticha,“ dodává k unáhlené reakci.
To, že gymnázium nadále nepovede Štyks, ho těší. „Spolupráce s ním byla
špatná v mnoha ohledech.“ Rada kraje se svým jednáním nedopustila ničeho
protizákonného, což připouští i Štyks. „Rada může jmenovat ředitele i z druhého
místa. Kraj může vyhlásit konkurz, i když k němu není důvod. Stačí si vyžádat
nějaký podklad. Jako třeba vyjádření vybraných rodičů o nespokojenosti se
mnou,“ vypočítává ředitel. O tom, že konkurz Krejza ovlivňoval, je Štyks nadále
přesvědčen. „I když mi ve zpravodaji gratuloval, věděl, že mě radní nejmenují,“
míní. Komentář ve zpravodaji ho v jeho přesvědčení jen utvrdil. „Udělal ale
chybu v tom, že zmínil výstavbu sportovní haly. Přitom předtím popíral, že
souvisí s tím, že chce mé odvolání,“ dodává Štyks, jenž povede školu do konce
února. Pak předá žezlo Balounové.
•

Muzeum musí doufat dál. Na dotaci čeká jako náhradník: S rekonstrukcí
budovy, v níž sídlí Oblastní muzeum, se mělo začít zkraje letošního roku. Akce
se však odkládá, město na ni zatím nedostalo požadovanou dotaci z IROP.
Projekt Revitalizace Staré radnice nebyl vyřazen úplně. Byl zařazen mezi
náhradní projekty. „Na jejich seznamu jsou ty projekty, které splnily podmínky
hodnocení projektů, ale není možné je financovat. Neexistuje na ně volná
alokace ve výzvě,“ vysvětlila projektová manažerka odboru územního rozvoje
města Dana Svobodová. Co na to muzeum? „Na první pololetí už program
máme. V březnu připravíme program do konce roku a uvidíme. Budeme doufat,“
sdělil ředitel muzea Tomáš Wiesner.

•

Studenti diskutují na fórech problémy města: Žáci litoměřických základních
škol mají opět příležitost říci bez ostychu, co se jim ve škole i ve městě líbí a co
by si přáli vylepšit. Diskusi v pondělí odstartoval třetí ročník Školních fór na ZŠ
Masarykova. Studenti se zároveň dozvěděli, že město jejich podněty bere
vážně. „Jedním z hlavních problémů byla v minulém roce rozbitá cyklostezka
podél Labe. Město konalo a situaci vyřešilo. V současné době je již cyklostezka
opravena,“ sdělil litoměřický zastupitel Petr Hermann. Cílem Školních fór je
získat pohled mladých na současné podmínky a budoucí rozvoj jejich školy.
Zároveň je smyslem probouzet u dětí zájem o veřejné dění a ukázat jim, že i
ony ho mohou ovlivnit. Do Školních fór se zapojují všechny základní školy ve
městě a celá série letos vyvrcholí 13. března společným Mladým fórem, kterého
se účastní zástupci základních škol spolu se školami středními. „Akce loňského
roku byly na vysoké úrovni. Děti přicházely s rozumnými nápady a dokázaly
kriticky vystihnout i to, co se jim nelíbí,“ konstatovala koordinátorka Zdravého
města Litoměřice Irena Vodičková. Práce s mládeží v Litoměřicích je vzorem i
pro ostatní členy celorepublikové sítě Zdravých měst. V roce 2017 tak proběhlo
celkem již 18 Školních fór, letošní rok se očekává další nárůst.
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•

•

Do pokladniček putovaly statisíce: Farní charita vykoledovala během
Tříkrálové sbírky 124,2 tisíc korun. Litoměřická farní charita do pokladniček
vybrala přes čtvrt milionu korun. Peníze pomůžou například Toníkovi z Jirkova
s dětskou mozkovou obrnou a chlapci z Libochovic upoutanému na vozík.
V galerii hovořil vědec Komárek: Na přednášku předního biologa, filozofa a
spisovatele Stanislava Komárka včera (15. února) pozvala své příznivce
Severočeská galerie výtvarného umění. Akce byla součástí doprovodného
programu stále probíhající výstavy severočeské krajinomalby devatenáctého
století Z dálky/z blízka, která trvá do 4. března.

•

Bývalý předseda hasičských odborářů Mühlfeit zemřel: 11. února zemřel
ve věku 68 let Vladimír Mühlfeit, bývalý předseda Odborového svazu hasičů.
Ve prospěch krajských odborářů aktivně pracoval až do své smrti. Informoval o
tom web svazu. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne 20. února ve 12
hodin v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

•

Kino Máj loni navštívilo přes 70 tisíc diváků: Loňský rok byl s návštěvností
70 738 diváků druhým nejúspěšnějším rokem litoměřického kina Máj v historii.
Komerční, artová, alternativní i divadelní představení zaplnila hrací plán na 364
dní v roce. Výzev je před Májem v současnosti hodně. Letos za přispění města
dojde k výměně dosluhujícího projektoru a díky vývoji v oblasti promítacích
technologií bude výsledkem zkvalitnění 2D i 3D obrazu nebo zvuku. Vše ve
spojení se snížením energetické náročnosti o téměř 20 %. Také by měla
pokračovat výměna již dosloužilých sedaček.

•

Na pivo tam chodil i slavný loupežník Babinský: Příznivci pěnivého moku ve
městě mají další nově a především stylově upravenou hospodu. Interiér
historického objektu U Kapličky z poloviny 18. století, kam údajně chodil na pivo
i legendární loupežník Babinský, zrekonstruoval majitel za výrazné podpory
Pivovaru Velké Březno. Ve čtvrtek večer mohli dílo posoudit štamgasti a jak
jinak než při degustaci oblíbeného Březňáka.

•

Rozpočet města je rozklikávací: Městský úřad informoval o spuštění nové
služby, jíž pokračuje trend zvyšování jeho transparentnosti. Rozklikávací
rozpočet je lehce dohledatelný na webových stránkách města. V přehledné
databázi jsou rychle dostupné obecné informace za roky 2015-2017.

•

Nejlepší sportovci Litoměřicka: Už posedmé ovládl anketu Nejúspěšnější
sportovec Litoměřicka házenkář HK FCC Město Lovosice Jiří Motl. Ten
triumfoval poprvé v roce 2010, následně „vládl“ až do loňska, kdy ho sesadil
pilot tahače Adam Lacko z roudnické Buggyry. Včera se lovosický kanonýr na
trůn vrátil. Získal totiž nejvíce bodů v součtu hlasů pěti hodnotících subjektů. V
kolektivech zvítězil házenkářský výběr z Lovosic před basketbalisty
litoměřického Slavoje a futsalisty Gardenline.

•

Nové dílo připomene vznik státu. V hodnotící komisi chybí odborník: Školu
v Litoměřicích zkrášlí umělec. Nevyberou ho však znalci. Do 28. února můžou
kumštýři podat návrh na zhotovení uměleckého díla připomínajícího letošní sté
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výročí vzniku Československa. Město ho chce mít hotové v říjnu. Adjustováno
bude na fasádě Masarykovy ZŠ směrem do ulice Bratří Čapků, případně před
ní. Dílem se tak nejčastěji pokochají žáci, studenti i dospělí, kteří budou
najedení odcházet z Centrální školní jídelny. Jeho cena nesmí překročit 170
tisíc korun. „Může mít formu pamětní desky, sochy, případně busty. Dovedu si
představit, že jeho součástí bude časová osa obsahující důležité mezníky státu.
Uvidíme, s jakými nápady přijdou výtvarníci,“ říká starosta Ladislav Chlupáč.
•

Gymnázium má nové vedení. Miloš Štyks odchází zklamaný: Konkurz
provázejí otazníky, kraj si však za ním stojí. K 1. březnu usedne do křesla
ředitelky litoměřického gymnázia Radka Balounová, jež dosud učila na
gymnáziích v Lovosicích a Praze. Nahradí Miloše Štykse, který školu vedl šest
let. Konkurz na nového ředitele sice vyhrál Štyks, avšak radní Ústeckého kraje,
který je zřizovatelem školy, vybrali právě Balounovou. To za sebou stále
nechává otazníky. Podle Štykse, stála za vypsáním konkurzu i za ředitelovým
následným nejmenováním zvůle krajského náměstka pro školství Petra Šmída
(SPD-SPO). Ten měl nechat konkurz vyhlásit i přes relativně pozitivní
hodnocení krajského odboru školství a České školní inspekce. Štyksovi ale leží
v žaludku také místostarosta Karel Krejza (ODS), jenž nechal hlasovat
zastupitelstvo o tom, že město doporučuje kraji konkurz vypsat. Podle Štykse
se mu tím pomstil za to, že ředitel nesouhlasil s místostarostovým návrhem, aby
město na pozemcích gymnázia postavilo sportovní halu. „Tím, že nechápu
nesouhlas s postavením něčeho, co by jeho zařízení prospělo, jsem se nikdy
netajil,“ reaguje Krejza s tím, že tento nápad navíc nevznikl v jeho hlavě, ale na
půdě blízké Masarykovy základní školy. Hlasovat zastupitelstvo prý nechal na
základě veřejné poptávky. To, že by o Štyksovi někdy jednal s radním Petrem
Šmídem, jak ředitel naznačuje, Krejza odmítá.

•

Teploty klesají hluboko pod nulu: Další rekordně mrazivé noci má za sebou
Česká republika. V noci na včerejšek naměřili v doksanské meteorologické
stanici až 13 stupňů pod bodem mrazu. V loňském roce byla v tyto dny denní
teplota přes 15 stupňů nad nulou. Nejchladnější noc se očekává ve čtvrtek.
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Březen
•

Restaurovaná socha Panny Marie ozdobila litoměřický hrad: Vstupní
prostor Hradu Litoměřice nově zdobí originál pozdně barokní sochy Panny
Marie Immaculaty z roku 1741, instalovaný po důležité restaurátorské práci. „O
umístění jsme se rozhodli po diskuzi s Národním památkovým ústavem Ústí
nad Labem. Cílem bylo zatraktivnit vstupní část hradu,“ sdělila za radnici
Andrea Křížová. Socha původně stála v Pekařské ulici, poté byla nahrazena
kopií, kterou vytvořili akademičtí sochaři Libor Pisklák a Jakub Vlček. Originál
sochy byl několik let v ateliéru Libora Piskláka.

•

Špitál informoval o stavu pachtu zastupitele města: O včerejší jednání
zastupitelstva měly velký zájem veřejnost i personál nemocnice. Po loňském
převedení na a.s. se lidé nadále bojí o její osud. Očekávaným bodem tak bylo
hlavně informování vedení města a špitálu o přípravách vypsání výběrového
řízení na uzavření nájemní smlouvy. Pacht má s partnerem uzavřít na 20 let.
Zaváže se zachovat zdravotní péči v stávajícím rozsahu a kvalitě na 5 let. Nad
tím se pozastavil opoziční zastupitel za ANO Petr Urbánek. „Nemůžeme někoho
zavázat k tomu, aby 20 let poskytoval stejnou péči, když se zdravotnictví
dynamicky vyvíjí,“ reagoval na jeho výtku člen správní rady nemocnice Leoš
Vysoudil. „Bez svolení města stejně k žádným změnám nemůže dojít,“
ubezpečil výkonný ředitel špitálu Radek Lončák (oba ODS). Vyvraceli více
Urbánkových výtek. Upozornění, že by dosud formulované podmínky
výběrového řízení nesplnila společnost Krajská zdravotní, zástupci nemocnice
akceptovali a slíbili podmínky změnit. Termín očekávaného výsledku
výběrového řízení Lončák neupřesnil. Jednání s možnými partnery se můžou
protáhnout. Zastupitelé vzali návrh pachtovní smlouvy na vědomí.

•

MHD bude od května zdarma: Na včerejším jednání zastupitelé odhlasovali
nulové jízdné v autobusech dosavadních dvou městských linek s účinností od
1. května. Pro bylo 23 zastupitelů. Opatření doporučila už dříve městská
dopravní komise i veřejnost na kulatém stole.

•

Průvod zahájil loutkový festival: Loutky a pohádky zaplní v následujících
dnech Divadlo Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Sérii představení 15.
Litoměřického loutkového festivalu zahájil v pondělí odpoledne průvod
českobudějovického divadla Kvelb. Festival bude probíhat celý týden až do
neděle 11. března, kdy ve všední den nabídne jednu a o víkendu dvě pohádky.
Představí se například Divadlo Kampa, Divadlo Matýsek a Divadlo Tondy
Novotného.

•

Petice proti Ondráčkovi: Lidé v Litoměřicích se v pondělí přidali k celonárodní
iniciativě proti jmenování bývalého příslušníka bezpečnostních sborů SNB
Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Petici
podepisovali před městským úřadem na náměstí. „Byla to spontánní akce,“
řekla organizátorka sbírání podpisů v Litoměřicích Petra Černá. Ještě včera byly
archy v hradní vinárně. Dnes je Černá veze do Prahy. Počítá s tím, že se na
nich nakonec sejde na dvě stovky podpisů.
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•

Nemocnice se chystá na námluvy. Zájem je velký: Vedení špitálu ladí
podmínky konkurzu na strategického partnera. Zájem potvrdila Penta i Krajská
zdravotní. Osud nemocnice stále budí emoce. Svědčil o tom i zájem desítek lidí
včetně personálu špitálu o mimořádné jednání zastupitelstva. Na něm vedení
nemocnice začátkem března informovalo o průběhu příprav vypsání
výběrového řízení na strategického partnera. S ním chce uzavřít pachtovní,
neboli nájemní smlouvu na 20 let.

•

Města vyvěsila vlajku Tibetu: Pracovník městského úřadu Pavel Řídel v pátek
vyvěsil tibetskou vlajku na budovu litoměřické radnice. V Ústeckém kraji se
včera do kampaně zapojilo celkem 37 radnic. Vlajka Tibetu je každý rok
vyvěšována jako symbol sounáležitosti s utlačovanými Tibeťany v den jejich
národního povstání proti čínské okupaci 10. března 1959, při němž zahynulo
přes 86 tisíc Tibeťanů. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování
lidských práv v Tibetu. Česká republika se připojuje pravidelně od roku 1996. V
loňském roce se k akci přidalo 752 českých obcí, měst, městských částí nebo
krajů.

•

Učitelka Helena Lísková je ve finále soutěže o nejlepšího učitele: Už čtvrt
století běží každoročně anketa Zlatý Ámos, soutěž o nejoblíbenějšího učitele
České republiky. Titul si letos odnese jeden ze šesti finalistů a může jím být i
Helena Lísková z litoměřické „Ladovky“, která se do finále probojovala z téměř
sedmi desítek nominovaných učitelů z celé země.

•

Litoměřice hostí Štreitův „Kde domov můj“: Svět lidí z ulice bez střechy nad
hlavou představuje v Litoměřicích vynikající český dokumentární fotograf
Jindřich Štreit. Výstavu v Hradní galerii kulturního a konferenčního centra
nazvanou příznačně „Kde domov můj“ zahájil minulý pátek za přítomnosti
autora Miroslav Zimmer z pořádajícího sdružení fotografů FotoporoT. Účastníci
vernisáže měli vzácnou příležitost setkat se se 71letým fotografem, profesorem
Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity, i na následné projekci
celovečerního dokumentu, který o Jindřichu Štreitovi natočila režisérka Libuše
Rudinská. Na litoměřické vernisáži Štreitovi starosta Ladislav Chlupáč předal v
upomínku fotografickou publikaci Jarmily Kacarové. Výstava potrvá do 4.
dubna.

•

Největším přáním litoměřických dětí je jump park: Místní školáci si nejvíc
ze všeho přejí lezeckou stěnu a zábavný skákací park. Tyto návrhy získaly
nejvyšší podporu na závěr společného diskusního fóra, které se v úterý za
účasti 50 zástupců litoměřických škol uskutečnilo v ZŠ Boženy Němcové.
Městská rada, jež rozhodne, které projekty město zrealizuje, dostane k
posouzení 17 projektů. Žáci a studenti litoměřických škol diskutovali takto
problémy města již podeváté.

•

U krematoria rejdí divočáci: Pietní místo decimují přemnožená prasata. Mají
tu klid. Zcela rozryté od divokých prasat. Tak po zimě vypadá pietní místo u
bývalého krematoria Richard na okraji Litoměřic. Černá zvěř se sem stahuje z
křovisek pod Radobýlem a v zemi si hledá potravu. Rozlehlé prostranství u
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krematoria, v němž se koncem války spalovala těla mrtvých vězňů z
litoměřického koncentračního tábora a kde kromě pomníku obětem stojí i
kovové sousoší Jiřího Sozanského, má tak značně nedůstojnou tvář.
•

Multižánrový koncert „zušky“ rozjařil návštěvníky divadla: E. Kopecká z
litoměřické ZUŠ byla jedním z více než 40 mladých muzikantů, kteří se ve středu
představili při letošním prvním veřejném multižánrovém koncertu. Zatímco si
Eliška, která produkci uzavírala, bravurně poradila se skladbou skupiny Nirvany
In Bloom, další prokázali um a talent v repertoáru vážné hudby, folku,
tradicionálu i popu. Publikum ocenilo také výkony nejmladších, mj. T. Neužilové
a M. Pallasové, které zdobí čerstvé vavříny z nedávné prestižní klavírní soutěže
Beethovenovy Teplice, odkud si přivezly 2. cenu. V silné teplické konkurenci
nezapadly ani výkony dalších Litoměřičanek, J. v. Vegchel i bývalé žákyně ZUŠ
Anežky Landové a dalších.

•

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

•

Páni kluci fungují čtvrtstoletí: Chlapeckých sborů v ČR moc není. A z
maloměsta jsou jedině Páni kluci, kteří letos slaví 25 let od svého založení.
Litoměřický sbor mohou lidé vidět 23. března na festivalu Litoměřická notička,
který pořádá ZŠ B. Němcové. Akce má už 22letou tradici. „Za tu dobu jsme zde
měli řadu významných sborů nejen z Evropy, ale třeba i Ruska, Číny a Kanady,“
ohlíží se sbormistr Václav Hanč. Páni kluci se účastnili řady mezinárodních
soutěží a festivalů. Nejvýznamnějším úspěchem sboru je zlatá medaile ze
Svátků písní v Olomouci. Mužský sbor Pánů kluků získal zlatou medaili na
Slovakia cantat v Bratislavě. Spolu se 456 sbory z 57 zemí se Páni kluci účastnili
8. Světových sborových her v roce 2014 v lotyšské Rize, kde získali dva stříbrné
diplomy. Koncertovali i v Rusku, Německu či Rakousku.

•

Stavbou roku je nové nádraží: Litoměřické autobusové nádraží bylo
vyhlášeno Stavbou Ústeckého kraje 2017. Účelem a posláním sedmého
ročníku přehlídky staveb bylo nalézt a ocenit nejkvalitnější stavbu reprezentující
kulturu stavitelského umění v Ústeckém kraji v časovém rozmezí leden 2014 až
prosinec 2016.

•

Litoměřická šermířka Došková pomohla k historickému úspěchu: Kateřina
Došková se zúčastnila mistrovství Evropy v Soči týmové soutěže juniorek, kde
ČR reprezentovaly Došková, Coufalová, Saligerová a Bieleszová. O postup do
šestnáctky vyřadily mladé Češky Ázerbájdžán hravě 45:19 a poté je čekaly
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čtvrté nasazené Polky. O elitní čtyřku se utkala s Ukrajinou. Ze začátku
reprezentační výběr prohrával, ale v závěru otočil na 45:41. Pak však
následovaly dvě porážky od absolutní světové špičky, kterou představují týmy
Itálie a Francie. „Holky si tak odvezly domů bramborové medaile, ale i tak to byl
nečekaný a skvělý úspěch pro celý český šerm. Děvčata totiž vybojovala
historicky nejlepší umístění ženského kordového týmu na evropském
šampionátu,“ prozradil Suchý.
•

Převzala ocenění za elektronizaci úřadu: Vedoucí oddělení informačních
technologií městského úřadu Leona Slabochová se umístila na druhém místě v
soutěži eOsobnost Egovernmentu, která oceňuje nejvýznamnější osobnosti
elektronizace veřejné správy. Cenu převzala včera při slavnostním vyhlašování
v Národním muzeu v Praze. Její zásluhou mělo dojít k restrukturalizaci nejen
oddělení IT, ale celého fungování IT v rámci městského úřadu. „Zasloužila se o
realizaci projektů jako spisová služba, rozšíření úřadu o pracoviště Czech Point
v nemocnici, umístění elektronické úřední desky tamtéž a nasazení a
zpřístupnění Registru smluv. Na svých bedrech měla i přechod úřadu na
Microsoft Office 365 včetně rozsáhlého školení a podpory pro všechny
zaměstnance. Postarala se o elektronickou distribuci mzdových lístků. Zajistila
provoz Technologického centra města. Pod jejím vedením udělalo město a jeho
IT nikoli pár kroků, ale skok,“ stálo v nominaci. V prvním ročníku této soutěže v
roce 2016 byl oceněn tajemník Milan Čigáš za projekt „Potřebuji si vyřídit“ na
webu města.

•

Galerie otevřela novou výstavu: Oheň do papíru nezabalíš je název expozice
Svatopluka Klimeše, jež v pátek začala v Severočeské galerii výtvarného
umění. Základním médiem přítomným v autorově díle je živel ohně, s jehož
energií vede očišťující dialog. Galerie v sobotu od 14 hodin přivítá jaro
odpolednem s bohatým programem.

•

Mezi ochránkyně si vyšel principál s tygrem: Dvacítka ochránců zvířat
protestovala před sobotním odpoledním představením cirkusu Jo-Joo proti
týrání zvířat v zábavních zařízeních. Většinou šlo o mladé ženy. „V dnešní době
nemá mít podobné využívání zvířat ve společnosti místo,“ vysvětlila postoj
ochránců jejich mluvčí Lucie Oravcová. Shromáždění a protest organizoval
Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko (SOZLit). Mezi ochránce, kteří rozdávali
lidem mířícím na představení letáčky s osvětou o týrání zvířat, vyrazil principál
cirkusu Jaromír Joo na procházku s tygrem na vodítku. Se zaměstnanci cirkusu
a návštěvníky si s ochránci chvíli vyměňovali ostrá slova, vulgární posunky i
výzvy k potyčce. Zpovzdálí situaci monitorovaly městská i státní policie.
„Podobní takzvaní ochránci před naším cirkusem protestují tak dvakrát třikrát
za sezonu,“ řekl Joo Deníku. „Skuteční ochránci nás spíš obdivují. Zvířata
cvičím jenom trpělivostí a láskou. Tolik zvířat, která jsem odrodil, se jen tak
nevidí.“ „Ano, odrodil je,“ připustila Oravcová. „Ale jen proto, že je potřebuje pro
byznys.“ Ochránci se po začátku představení pokojně rozešli. Někteří z nich
protestovali v Litoměřicích i loni před cirkusem Arlet.

•

Biskup světil kočičky. Věřícím o Květné neděli začal svatý týden: Stovka
římských katolíků o Květné neděli z Dómského náměstí se zpěvem následovala
biskupa v červeném rouchu a jeho doprovod do katedrály sv. Štěpána. V ruce
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si přitom nesli větvičky kočiček. Začal jim svatý týden, kterým vyvrcholí tradiční
40denní půst před Velikonocemi. Při mši svaté si četli pašije o utrpení Ježíše
Krista. „Dbejme i banálních pokynů Pána Ježíše,“ poradil věřícím biskup
litoměřický Jan Baxant.
•

Litoměřické zpěvačky si přivezly vavříny z krajské soutěže: Pět prvních
míst a jedno druhé! S nimi se z krajské soutěže základních uměleckých škol ve
zpěvu vrátily žákyně litoměřické ZUŠ. Hned čtyřikrát si kromě prvenství
vybojovaly i postup do republikového kola. V sólovém zpěvu jsou to M.
Kirschnerová a D. Středová, zároveň členky postupujícího souboru Daisies,
jenž byl nejlepší v komorním zpěvu a který tvoří i Z. Kroupová, K. Legnerová a
J. Petrovičová. Vedle nich zvítězilo a do ústředního kola postoupilo i Duo K.
Chalupové a A. Pachirové. Porota ocenila i práci pedagožky ZUŠ Litoměřice J.
Červinkové, jíž udělila cenu za vynikající přípravu žáků na soutěž. Barvy
litoměřické ZUŠ dobře hájili i hráči na dechové nástroje. V krajském kole v
Litvínově uspěla nejlépe M. Štětinová, na příčnou flétnu si zahraje i v ústředním
kole.

•

Komise města vybrala podobu památníku k 100. výročí ČSR: Radnice už
zná podobu památníku, který bude v Litoměřicích umístěn u příležitosti stého
výročí vzniku Československa. Půjde o sklocementový objekt, své místo najde
před Masarykovou základní školou a slavnostního odhalení se dočká 28. října.
Výběrová komise se rozhodovala mezi 14 návrhy od tvůrců z celé republiky. K
rozhodování byl přizván i nezávislý odborník z fakulty umění a designu ústecké
univerzity. Tvůrci návrhu Jakub a Barbora Klaškovi z Jindřichova Hradce
vycházeli z geografického vzezření území tehdejšího Rakousko-Uherska, z
něhož Československo po první světové válce vzešlo. To se také v návrhu
zvedá do výšky cca 80 centimetrů a tvoří tak stůl připomínající oltář. Tato plocha
by měla podle autorů projektu sloužit jako místo odpočinku a setkávání dětí.
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Duben
•

Rekordní 22. ročník Litoměřické notičky hostil přes 700 dětí: Festivalu
sborového zpěvu Litoměřická notička pořádaného ZŠ B. Němcové se účastnilo
celkem 27 sborů s více než 700 účastníky. Proběhly 4 festivalové koncerty ve
Varhanním sále školy a v Divadle Karla Hynka Máchy. Součástí festivalu byla
regionální kola soutěží dětských a středoškolských sborů, kterých se účastnil
rekordní počet 22 pěveckých těles z celého Ústeckého kraje. Domácí sbory
tradičně uspěly výborně. Přípravný sbor Kluci získal stříbrné pásmo, Modrásci
zlaté pásmo a Barvičky také zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku v
Uničově.

•

Okresní kolo ovládla pořádající ZŠ Ladova Litoměřice: Okresní kolo Sazka
Olympijského víceboje v Litoměřicích ovládl výběr pořádající ZŠ Ladova, který
v pěti disciplínách (trojskok, hod medicinbalem, švihadla, kliky, dribling) nasbíral
nejvíce bodů (22954). Tým ve složení Kutzlerová, Pémová, Ungerová,
Červínová, Hoftych, Růža, Bayer, Venhoda tak postoupil do květnového
krajského finále v Chomutově, kam ho doprovodí i druhá ZŠ Masarykova
(19531). Třetí skončilo lovosické gymnázium (18724). Postup do kraje si z
okresního kola zajistila svými výkony i více než dvacítka jednotlivců z Litoměřic,
Lovosic, Libochovic a Štětí. Cílem projektu Sazka Olympijský víceboj je v
průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního
vzdělávání do sportování a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve
svém volném čase. K tomu jim pomáhá databáze sportovních klubů
Sportvokoli.cz, kde si mohou vybrat nejbližší klub a začít s pravidelným
tréninkem.

•

Nepořádek ve městě uklízel i ministr: Kuriozity jako starou pivní lahev nebo
poklop na záchodovou místu našel na terezínské kotlině ministr životního
prostředí Richard Brabec, který žije nedaleko Litoměřic, a i letos se zapojil do
akce Ukliďme Česko. Brabec uklízel se členy místního sdružení hnutí ANO. Na
několika dalších lokalitách Litoměřic poklízeli příznivci dalších stran, místních
spolků i zaměstnanci městského úřadu s rodinnými příslušníky. Díky
dobrovolníkům město prokouklo.

•

Litoměřická galerie končí. Možná však jen na chvíli: Prostor, který 21 let
sloužil kulturnímu stánku Ve Dvoře, by ráda převzala galerie. Z bývalé černé
kuchyně památkově chráněného domu v dvorním traktu Jezuitské ulice v
Litoměřicích řídila víc než dvě dekády Galerii Ve Dvoře Irena Skopalová. Nyní
s tím končí. „Jeden z hlavních důvodů jsou finance,“ vysvětluje galeristka. Roční
nájemné v neziskově využívaném prostoru ve středu města činí sice jen 200
korun za metr čtvereční za rok. Prakticky stejnou položku, tedy kolem 25 tisíc,
však v těžko vytopitelném objektu Skopalová vydávala za topení. Poslední
výstava sítotisků a litografií nazvaná Muži pod tlakem se zde uzavře v sobotu.
Do konce měsíce má Skopalová objekt předat městu. To o jeho pronájem
požádala Severočeská galerie výtvarného umění (SGVU). „Chybí nám prostor,
kde by se mohli zviditelnit začínající umělci, studenti a regionální tvůrci, aniž
bychom je odkazovali na dobu vzdálenou i víc než pět let,“ zdůvodňuje zájem
SGVU její ředitel Jan Štíbr.
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•

Návštěvníkům Zahrady Čech slouží nový infostánek: Pro návštěvníky v
neděli ukončené výstavy Tržnice a Bydlení na Zahradě Čech byl vedle
tradičního sortimentu pro dům a zahradu otevřen nový infostánek. Nachází se
u hlavního vstupu po levé straně za pavilonem A. Zájemcům jsou na místě
poskytovány informace jako v informačním centru na Mírovém náměstí. Provoz
stánku profesionálním přístupem zajišťují pracovníci infocentra společně s
pracovníky Zahrady Čech. Kromě cenných informací nabízejí návštěvníkům i
propagační materiály a reklamní a dárkové předměty.

•

O špitál se utkají čtyři adepti: Pronajmout litoměřickou nemocnici si chtějí i
Krajská zdravotní a Penta. Kdo bude do budoucna provozovat litoměřickou
nemocnici? To napoví dnešní otevírání obálek s nabídkami zájemců. Lhůta pro
jejich přihlašování vypršela v pondělí, městu dorazily čtyři nabídky. Zájemce
nyní čeká náročné výběrové řízení. Nejbližším bodem po čtvrtečním otevření
obálek bude obeslání uchazečů vedením nemocnice, které je vyzve k jednání.
Podání nabídky Deníku potvrdily Krajská zdravotní a Penta Hospitals CZ.
Krajská zdravotní podala žádost na základě pokynu jediného akcionáře, jímž je
Ústecký kraj, už minulý pátek. „Tím potvrdila, že má jako největší poskytovatel
zdravotní péče v kraji zájem o účast v koncesním řízení na poskytování
zdravotních služeb v Nemocnici Litoměřice,“ podotýká generální ředitel
společnosti Krajská zdravotní Petr Fiala. Hodnotitelům se budou tyto dvě
nabídky možná trochu plést. Penta Hospitals CZ ji totiž podala jménem nově
zřízené společnosti Litoměřická zdravotní. K tomu ji prý však vedou čistě
provozní důvody a až na výjimky to lze označit za standardní postup. „Pro
veřejnost by to vždy byla nemocnice, kterou provozuje Penta Hospitals CZ,“
ujišťuje Lenka Holá, mluvčí společnosti, kterou vlastní investiční skupina Penta
stejně jako vydavatele Deníku, společnost VLM. Přerod nemocnice z
příspěvkové organizace města v akciovou společnost a hledání strategického
partnera na celých 20 let je pod drobnohledem veřejnosti i opozice. Ta trvá na
průběžném informování zastupitelů Litoměřic o všech důležitých krocích
městského špitálu. Naposledy se kvůli tomu sešlo mimořádně zastupitelstvo 1.
března. Rada města pak uložila představenstvu nemocnice zajistit vypsání a
průběh koncesního řízení. Představenstvo má poté radě města předložit návrh
nejvýhodnější nabídky na základě závěrů hodnotící komise. Organizací
koncesního řízení rada pověřila Správu veřejných zakázek.

•

Nový almanach pokřtí v knihovně: Od 18 hodin čeká návštěvníky Knihovny
K. H. Máchy křest letošního vydání výtvarně-literárního almanachu Kubinstadt
spolku Andere Seite Studio. Na akci spojené s vernisáží výstavy autorů z
almanachu zahrají na didgeridoo Dan Pekař a elektro-ambientní formace Do
Shaska!

•

Transformace vodárenství na severu Čech je projektem roku: Finanční
experti předních podniků zvolili projekt SVS „Zajištění provozu vodárenské
infrastruktury po roce 2020“ finančním projektem roku 2017. Prestižní ocenění
každoročně uděluje na základě hlasování svých členů Klub finančních ředitelů.
Nový systém vodárenství v tzv. vlastnickém modelu se servisním prvkem začne
na severu Čech fungovat 1. ledna 2019. Voda, respektive provozování
vodárenské infrastruktury, se díky tomu po 25 letech vrátí do českých rukou a
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města a obce budou mít prostřednictvím SVS pod kontrolou veškeré finanční
toky. Vše bez toho, aniž by bylo nutné zvyšovat cenu vodného a stočného.
•

Litoměřice rozdávají látkové tašky. Bojují proti igelitkám: Z uklizených
odpadků v rámci akce „Ukliďme Litoměřice“ bylo zřejmé, že se kolem nás
odhazují v největší míře igelitové tašky a sáčky. Město proto nechalo vyrobit 1
000 látkových tašek, které mohou občané zdarma získat na akcích města jako
Férová snídaně (12. května) či O dopravě hravě zdravě (16. září). Propagací
látkových tašek chce radnice upozornit na prevenci vzniku odpadů. Na jejich
výrobu je totiž potřeba velké množství ropy a vyhozený plast se v přírodě
nerozloží.

•

Litoměřická radnice opět debatovala s lidmi o jejich přáních: Sportování
dětí, volný čas a zdraví jsou prioritami místních. Aspoň těch, kteří se nedávno
v kulturním a konferenčním centru sešli s vedením města na akci Desatero
problémů Litoměřic. Společně diskutovali o tom, co by ve městě mohlo být lépe.
Na debatu dorazilo skoro 200 Litoměřičanů. Nejvíc z nich je pro modernizaci a
rozšíření bazénu, renovaci atletického oválu na ZŠ Havlíčkova a instalaci
vodních prvků kvůli snížení prašnosti. „Radnice na těchto setkáních získává
zpětnou vazbu od občanů. A ti mají oprávněný pocit, že můžou ve městě něco
změnit,“ vyzdvihuje přínos akce manažer Ústecké komunitní nadace Petr
Veselý, který debatu moderoval. Radnice se občanům na akci také zpovídala z
toho, jak řeší jejich loňské návrhy. Na vybudování víceúčelové sportovní haly
zatím hledá vhodný dotační titul. V podobném stádiu je přání lidí dostat parkující
auta z centra. Radnice je původně chtěla do bývalého železničního tunelu.
„Projekt jsme ale zatím odložili, protože došlo ke změně podmínek dotace, o
kterou jsme usilovali,“ popsal místostarosta města Pavel Grund. Město by tak
muselo uvolnit ze svého více než 60 milionů korun. „Hledáme proto nový
dotační titul nebo jinou lokalitu.“ „Setkání má i přímý výsledek,“ upozorňuje
Veselý. „Lidé tu rozhodli o vítězném projektu takzvaného participativního
rozpočtu, na který dá město 200 tisíc.“ Tím se ze čtyř přihlášených projektů stal
ten s názvem Zelená oáza ve středu města, který podala soukromá ZŠ Lingua
Universal. Jejím cílem je vybudovat veřejně přístupnou zahradu s venkovní
učebnou na rozlehlém vyasfaltovaném dvoře školy. Do ní přitom často vodí
rodiče děti i na mimoškolní aktivity Technického klubu. Lingua by ráda, aby byla
„oáza“ hotova do dvou let od prvního výkopu. Má to stát přes 700 tisíc, o
příspěvek škola žádá i Státní fond životního prostředí.

•

Obálky ke špitálu zatím neotevřeli: Odhalení zájemců pozdržely námitky.
Radní je odmítli. Napětí provází výběrové řízení na pronájem litoměřické
nemocnice na celých 20 let. Původně měl administrátor koncesního řízení
otevřít obálky s nabídkami minulý čtvrtek. Protože ale dorazily dvě námitky,
jasno o nabídkách bude až na konci týdne. „Navrhl jsem s otevřením obálek
počkat až do vypořádání námitek. K tomu došlo v úterý, kdy jednala rada
města,“ řekl výkonný ředitel nemocnice a radní Radek Lončák s tím, že námitky
byly zamítnuty. Po otevření obálek město vyhodnotí kvalifikaci zájemců, kteří
podali žádost o účast v koncesním řízení. „Kdo ji splní, postoupí do druhé fáze
řízení, jíž je fáze jednací,“ přibližuje vývoj mluvčí města Eva Břeňová. Nabídky
podaly čtyři společnosti. „Teprve po otevření obálek však bude možné sdělit
jména,“ dodává Břeňová. Deníku podání nabídky minulý týden potvrdily
34

společnosti Krajská zdravotní, jež provozuje pět nemocnic v kraji, a Penta
Hospitals CZ. „Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku, že je Krajská
zdravotní v pozici účastníka tohoto řízení a není jí v této chvíli znám další postup
ze strany zadavatele, nemůže poskytnout žádné nové informace,“ uvedl včera
generální ředitel společnosti Petr Fiala. Ze stejných důvodů věc nechce
komentovat ani Penta Hospitals CZ. Názory části veřejnosti ohledně
chystaného pronájmu nemocnice tlumočil při své návštěvě Litoměřic Tomio
Okamura. Učinil tak ve videu na svém Facebooku, které vidělo kolem 23 tisíc
lidí. „Bylo mi řečeno, a plně s tím souhlasím, že občané v Litoměřicích nejsou
spokojení s tím, že se má pronajmout litoměřická nemocnice nebo dokonce
prodat do cizích rukou,“ uvedl Okamura. „Občané jsou znejistěni tím, jestli bude
zdravotní péče v dostatečném standardu,“ poukázal politik.
•

Benefiční aukční večer pro hospic vynesl 153 867 korun: Na 150 hostů
přišlo společně podpořit hospic do sálu litoměřického hradu. Dárci uměleckých
děl a zážitků, dražitelé a další hosté podpořili Hospic sv. Štěpána krásnou
částkou 153 867 Kč. Celkem se vydražila téměř všechna díla z moderované i
tiché části a několik děl, která si svého kupce nenašla, bude od 19. dubna
přiřazeno k dalším 28 dílům do on-line aukce. Ta bude ještě možné vydražit na
webu www.aukce.prohospic.cz. Prostředky získané z aukce hospic využije na
rozvoj služeb, především na posílení mzdových zdrojů. To nejdůležitější a
nejlepší, co dělá hospic hospicem, jsou totiž lidé, kteří dělají svou náročnou
práci rádi, s vlídností, s trpělivostí a s úsměvem na tváři.

•

Svoboda a Hájková vybojovali zlato na MČR: Sport Judo Litoměřice přidalo
do sbírky dvě bronzové medaile. Hned čtyřikrát si šli při mistrovství České
republiky juniorů v Hranicích na Moravě pro medaile závodníci Sport Judo
Litoměřice. Získali dvě zlaté a dvě bronzové. Jan Svoboda je sice v juniorské
kategorii teprve prvním rokem, ale potvrdil, že je českou jedničkou ve váze do
66 kg. Petra Hájková (78 kg) se svého titulu z juniorské kategorie dočkala až na
posledním mistrovství. V dalším roce už totiž vstoupí do kategorie žen. Z
medaile tak měla velkou radost. „Bylo to pro mě náročné především fyzicky.
Vzhledem k tomu, že jsem v maturitním ročníku, tak tomu tréninku teď moc
nedám,“ přiznala Hájková. Příjemným překvapením byly dva bronzy, které
získali ve stejné váze do 55 kg věkem ještě dorostenci Václav Nováček a Michal
Doležal. „Kluci se dostali až do semifinále, kde to chvílemi vypadalo, že by mohli
jít proti sobě i o zlato, ale nakonec podlehli. Ale zápasy o bronz už zvládli
bravurně. Tím, že jsou ještě dorostenci, Vašek dokonce prvním rokem, potvrdili,
jakým jsou příslibem. Oba teď čeká Světový pohár v Teplicích, kde bude v té
ohromné konkurenci každé české vítězství hodně cenné. „Vystoupení na
šampionátu tak mohl předseda SJ Litoměřice Václav Červín hodnotit jako
vydařené. „Pár roků jsme titul v juniorech nezískali, teď máme hned dva a ještě
dvě bronzové. S tím jsme samozřejmě spokojeni.“

•

Strany jdou ven se jmény kandidátů do senátních voleb. Nechybí
exposlanec ani starosta: Šenfeld, Štěrba, Uhlík, Chlupáč. To jsou zatím
známá jména kandidátů do říjnových voleb do Senátu. Stávající senátor za
Litoměřicko a Slánsko, lékař Hassan Mezian (ČSSD), už kandidovat nebude.
„Chtěl bych se věnovat rodině a lékařské praxi. Také bych chtěl kandidovat do
litoměřického zastupitelstva,“ řekl Mezian. Spekulace, že místo Meziana bude
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za ČSSD kandidovat na senátora druhý místostarosta Litoměřic Pavel Grund,
se nepotvrdila. „Nejsem kandidátem na senátora za ČSSD,“ sdělil Grund. Úplně
jasno není o definitivním kandidátovi za ODS. „Naším nominantem pro sněm
volitelů je starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč,“ uvedl Filip Hrbek z
litoměřického sdružení ODS s tím, že o definitivním kandidátovi se rozhodne
příští týden na jednání ve Mšeném-Lázních. „Získal hlasy všech přítomných,“
dodal Hrbek k výsledkům oblastních primárek. Chlupáčovým soupeřem za
slánskou ODS by měl být starosta Slaného Martin Hrabánek. Pokud ODS
Chlupáče vybere jako kandidáta na senátora, nic to prý nezmění na tom, že se
bude i nadále ucházet o post starosty. „Souběh starostenského a senátorského
mandátu je dlouhými léty osvědčený. Vzhledem k nízké frekvenci jednání
Senátu a blízkosti Prahy je možný i časově,“ byl přesvědčený Hrbek. Svou
kandidaturu potvrdil exposlanec a předseda okresního výboru KSČM Josef
Šenfeld. Souhlasili s ní i komunisté ze Slánska, kde neměl protikandidáta.
Litoměřické oblastní Hnutí ANO chce do voleb vyslat lékaře Ondřeje Štěrbu.
„Navrhlo mě na pozici kandidáta,“ potvrdil Štěrba s tím, že konečné rozhodnutí
je na výboru hnutí. Straníci politického nováčka SPD, kteří už avizovali, že
půjdou do komunálek v Litoměřicích, o případném kandidátovi teprve jednají.
„Nechceme dopředu prozrazovat podrobnější informace,“ sdělil Dominik Hanko
z litoměřického sdružení strany. Zatím tápou také Piráti druzí nováčci, kteří
půjdou do komunálek v okresním městě. „Narážíme na to, že zajímavé
osobnosti nemají zájem se příliš aktivně zapojit do politiky. Stále o tom
jednáme,“ informoval litoměřický Pirát a poslanec Mikuláš Peksa. Dodal, že
sdružení chce o svém nominantovi rozhodnout v půli května. Vůbec naopak
netápe Strana zelených. „Kandidáta na senátora nebudeme stavět,“ uvedla
jednička místních zelených Lenka Simerská. O tom, koho by v senátu chtěli,
nepochybují Severočeši. Pro svého nezávislého kandidáta, podnikatele a
organizátora úštěckých jarmarků Libora Uhlíka ale musejí nejprve obstarat
aspoň tisíc podpisů. Jejich stávající počet odhaduje Jan Dostal ze Severočechů
na více než 400. „Jsme připraveni sehnat víc podpisů, kdyby byly některé
neplatné. I proto je také chceme předat co nejdříve, abychom archy zvládli
doplnit,“ řekl Dostal. Některá jména tedy známe. To, co chtějí v Senátu prosadit
a jak by pomohli regionu, je ale kromě Uhlíka zatím méně zřejmé. Podle něj
potřebuje region silnější střední třídu, počínaje živnostníky až po lékaře a
zdravotní sestry. „Vím také, že Litoměřicko a Slánsko jsou svébytnými regiony
s lidmi, kteří potřebují zastání i konkrétní pomoc zdatného senátora. V obcích,
městech, ve spolcích, bez ohledu na politickou příslušnost. Na tom chci se
všemi podobně smýšlejícími pracovat,“ vyznal se Uhlík. Programové body
nemá ještě definované Šenfeld. Už teď ale ví, že zásadní pro něj bude ústřední
heslo komunistické strany S lidmi pro lidi. „Chci řešit to nejzákladnější, co je
trápí,“ přemýšlel exposlanec s tím, že o svých plánech bude podrobněji hovořit
na tradičních prvomájových akcích strany.
•

Cena za spolupráci s farmou v Keni!: Z ocenění Fairtradový počin roku za
rozvojovou spolupráci s keňskou vesnicí Ndere se raduje město Litoměřice. Na
fairtradu spolupracuje s o.p.s. ShineBean působící v oblasti mezinárodní
rozvojové spolupráce. Soustředí se na Keňu a přišla s nápadem vybudování
farmy při škole v Ndere. „Z rozpočtu města byla na tuto rozvojovou pomoc
vyčleněna částka 50 tisíc, navíc jsme se rozhodli tuto sumu pevně ukotvit do
rozpočtu města, aby byla zajištěna finanční podpora a udržitelnost tohoto
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projektu i pro další roky,“ říká Bohdana Dojčinovičová, členka fairtradové řídicí
skupiny na litoměřické radnici.
•

Piráti jdou do voleb se Zelenými: Na tiskové konferenci v hotelu Salva
oznámila vedení nového místního sdružení České pirátské strany a místní
Strany zelených, že do říjnových komunálních voleb půjdou ve společné koalici.
Zástupci obou stran v úterý oficiálně podepsali koaliční smlouvu a představili
programové priority.

•

Odhalit památník ke 100 letům státu dorazí tvůrci až z Anglie: Žádní
„nýmandi“ nejsou vítězové veřejné soutěže radnice na podobu památníku ke
sto letům Československa u Masarykovy základní školy. Ačkoli mají architekt
britské společnosti Zaha Hadid Architects Jakub Klaška a jeho žena Barbora ve
Velké Británii i v Čechách spoustu práce s daleko většími projekty, litoměřický
památník je pro ně důležitý. „Na soutěž nás upozornila kamarádka, která v
Litoměřicích žije,“ vysvětlují, jak se vůbec o výběrovém řízení na dílo před
základkou v okresním městě dozvěděli. Litoměřice tedy ozdobí dílo zajímavých
mladých umělců přesahujících region. Nad podmínkami soutěže i absencí
odborníka v hodnotící komisi se přitom zkraje roku lidé z uměleckého světa
pozastavovali. „Takto se vypisují zakázky na dodávku ředkviček, ne na
umělecké
dílo
ve veřejném
prostoru,“ poznamenal šéfredaktor
architektonického časopisu Era21 a rodák z Litoměřic Filip Landa. Radnice
potom do komise přece jen odborníka z vysoké umělecké školy v Ústí přizvala.
Návrh jejich plastiky připomíná oltář ve tvaru Rakouska-Uherska. Z jeho
půdorysu vystupují následnické země, Československo se zvedá nad ostatními
do výšky. Dílo má sloužit i jako místo odpočinku a setkávání dětí před obědem
v centrální školní jídelně nebo po něm. Obavy, že by kvůli tomu mohlo záhy
podlehnout zkáze, Klaškovi nemají. „Se sklocementem, z něhož bude
vyrobeno, máme zkušenosti. Pokud bude plastika odlita v dostatečné tloušťce,
měla by být odolná a schopná každodenního užívání,“ jsou přesvědčeni umělci.
Komise vybrala dílo Klaškových ze 14 došlých návrhů. Hodnotila grafické
vyobrazení a nabídkovou cenu, která se měla vejít do 170 tisíc korun. „Návrhy
byly rozmanité od tradičních bust, reliéfů a pamětních desek až po netradiční
materiálové ztvárnění symboliky výročí,“ popsala projekty vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea Křížová.

•

V čajovně ukázali alternativní život: Dvůr čajovny Hóra v Litoměřicích v
sobotu hostil příznivce alternativního způsobu života. Na čtvrtém Jarmarku
soběstačnosti Zahrada všech se lidé mohli podívat na výrobu předmětů a
potravin pomocí osvědčených postupů a technologií a některé si i vyzkoušet,
zakoupit nebo ochutnat. V provozu byl hrnčířský kruh, k vidění byla práce s
tesařskou sekerou, očkování a roubování stromků, ukázka stavby s použitím
přírodního materiálu, pletení košíků či výroba z ovčí vlny. A kolem ohně se
diskutovalo o vztahu člověka k půdě. Návštěvníci se dozvěděli i o možnostech
kompostování pomocí žížal nebo o rozdílných způsobech včelaření.
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Květen
•

Starosta Litoměřic kandidátem ODS pro senátní volby: Starostu města L.
Chlupáče zvolili za kandidáta ODS pro podzimní volby v senátním obvodu
Litoměřicko Slánsko. V nominačním projevu se zmínil o tom, co považuje kromě
snahy o co nejlepší kvalitu života obyvatel obvodu za největší úkol v případné
roli senátora: obranu demokracie

•

Na Litoměřicku hrozí kolaps krajských busů: Možná už za měsíc se lidé v
určitých okresech Ústeckého kraje nedostanou ráno do práce. Konkrétně na
Ústecku, Děčínsku a Litoměřicku, kde krajskou dopravu zajišťují autobusy
společnosti BusLine. Jak informoval náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek, kraj se se společností nedohodl na dalším navýšení mezd pro řidiče.
Kolaps dopravy by se mohl týkat až 60 autobusů na různých linkách.
„Společnost hodlá do konce května ukončit tři ze šesti oblastí, pokud jim
nepřidáme peníze za výkony. My ale přispíváme dopravcům pravidelně každým
rokem. Přidali jsme i částku 5,7 milionu korun na platy řidičů, na které jsme se
dohodli s ministerstvy,“ uvedl Komínek. Společnost má dle smlouvy dopravu
provozovat do 30. června 2019.

•

Malé zpěvačky z Litoměřic Daisies vyhrály i republiku!: Vítěznou cestu
Daisies napříč letošními pěveckými soutěžemi ZUŠ završilo koncem dubna
ústřední kolo v Turnově. M. Kirschnerová, D. Středová, Z. Kroupová, K.
Legnerová a J. Petrovičová nadchly výkonem v kategorii komorní zpěv porotu
natolik, že jim přiřkla 1. místo! Dvě z Daisies si nevedly špatně ani v sólovém
zpěvu M. Kirschnerová a D. Středová získaly 3. místo. Litoměřické zpěvačky
prošly suverénně školním, okresním i krajským kolem. Jejich úspěch je
výsledkem cílevědomé práce nejen jich samých, ale i pedagogů Jany
Červinkové a Romana a Saši Pallasových.

•

Legiovlak přijel do Litoměřic: Nádraží v Litoměřicích je už devátým
zastavením legionářského vlaku při jeho letošním putování po České republice.
Legiovlak složený ze 13 opravených vagonů představuje vojenský ešalon,
kterým se v letech 1918 1920 přepravovaly desetitisíce československých
legionářů napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále zpět do vlasti. Ve vozech
na návštěvníky čekají věrné rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových
stejnokrojích, originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech
mapujících historii československých legií. Široké veřejnosti bude Legiovlak na
nádraží Litoměřice dolní nádraží (tzv. staré nádraží) přístupný zdarma každý
den až do neděle 6. května. V pátek sem mohou zájemci zavítat od 8 do 18
hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.

•

Literární noc láká na Buriana: Železniční tunel, schody gymnázia, rockový
klub Baronka, půda knihovny. Na těchto místech v uplynulých letech četly i Luba
Skořepová, Světlana Witowská nebo Miloslav Šmídmajer. Ve středu zavítá do
Litoměřic festival Noc literatury pořádaný ve městech ČR i zahraničí. Na
jednotlivá stanoviště můžete vyrazit od 18 do 22 hodin. V pravidelných
intervalech budou interpreti číst současné autory v atriu městského úřadu na
náměstí, na parkánech u galerie a ve Fér Kafe v Havlově parku. Právě tady

38

potkáte Jana Buriana. Umělec na litoměřickou Noc literatury nezavítá poprvé.
Už v roce 2015 četl v odsvěceném jezuitském kostele.
•

Válečné memento dosloužilo: Sousoší Jiřího Sozanského u krematoria je
nevratně poškozené. Půjde k zemi. Letos naposledy měli ti, kdo se v
Litoměřicích klaněli při Dni vítězství obětem války, za zády symbolické sousoší
připomínající její hrůzy. Instalace s názvem Memento mori na pietní místě u
bývalého krematoria Richard půjde na přání jejího autora, významného
72letého českého umělce Jiřího Sozanského, po víc než 20 letech do starého
železa.

•

V litoměřickém parku férově posnídali: Skvělé odpoledne v Jiráskových
sadech si v sobotu užily desítky lidí. Stejně jako na dalších místech v ČR se tu
konala Férová snídaně. „Jde o nejvýznamnější akci na podporu fair trade,“
přiblížila Andrea Neckařová z městského úřadu s tím, že k akci se připojily
Litoměřice, které získaly jako první v republice statut fairtradového města,
poosmé. „Společně se svými blízkými jsme posnídali na veřejném místě,
abychom vyjádřili podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována
lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce,“ řekla
Bohdana Dojčinovičová z města.

•

Výtečný Netrh v Plzni ovládl prsařské distance: Skvěle. Mladý litoměřický
plavec Vojtěch Netrh se při multiutkání mladších juniorů z Maďarska, Polska,
Slovenska a České republiky v Plzni blýskl parádními výkony. Zvítězil totiž na
50 i 100 metrů prsa (30,43 a 1:06,22) a na dvoustovce získal bronz (2:22,43).
„Podílel se také na stříbrné medaili v polohové štafetě 4 x 100. Měl tak velký
podíl na třetím místě, které naše reprezentace vybojovala za výběry z Maďarska
a Polska,“ prozradil trenér a předseda PK Litoměřice Štěpán Šetek.

•

Klaudyánově mapě je 500 let. Vystaví ji na den: Narozeniny Klaudyánovy
mapy oslaví dnes vědci a školáci na hradě. Podívat se na ni můžete v archivu.
Starosta, biskup, ale i hejtman, rektor univerzity a předsedkyně Akademie věd
ČR. Ti všichni poskytli záštitu výjimečné konferenci, která se dnes koná na
litoměřickém hradě. Historici a kartografové ji pořádají k 500 letům Klaudyánovy
mapy. Ta je prvním přehledným tištěným kartografickým dílem zobrazujícím
Čechy. Jediný dochovaný exemplář vlastní litoměřické biskupství a uchovává
ho místní archiv.

•

Slovan přivezl z Belgie bronz: Třetí místo si z největšího turnaje v Belgii
přivezly mladší dorostenky Slovanu Litoměřice, které měly v belgickém Wanze
konkurenci z Francie, Nizozemí, Belgie, Litvy, Polska a České republiky. V
kategorii U16 bojovalo celkem 15 týmů a litoměřické basketbalistky odehrály
celkem sedm kvalitních (zkrácených) utkání, pětkrát zvítězily, dvakrát odešly z
palubovky jako poražené. Slovan Litoměřice reprezentovaly: Verča Bisová,
Verča Mašíková, Verča Prejzová, Sára Schwarzová, Klárka Karterová, Katka
Petržilková, Verča Sajverová, Terka Zemanová, Terka Krebsová, Barka
Míčková, Naty Tomiová a Naty Badinková. Ta byla navíc vybrána i do All stars
turnaje mezi nejlepších 20 hráček a hráčů.
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•

Do Litoměřic opět zavítal Allfest: Tématem festivalu je skloubení práce a
osobního života. Bosonozí lidé ve volně splývajícím oděvu s širokým úsměvem
si po roce dali sraz v litoměřickém kulturáku. Včera začal festival životního stylu
Allfest. Zúčastní se ho i písničkář Tomáš Klus, který netradičně vystoupí s
přednáškou. Ukážou se herec Jaroslav Dušek, sexuoložka Laura Janáčková
nebo psychiatr Radkin Honzák. Tématem přednášek a workshopů 4. ročníku
akce je skloubení práce s osobním životem. V kulturáku najdete desítky
prodejních stánků, dílen a výstav, můžete se tu protancovat k extázi nebo se
projít po střepech.

•

Zahájili promítání v letním kině a otevřeli hřiště na pétanque: Střelecký
ostrov zaplnilo v sobotu (19. 5.) odpoledne několik set účastníků, především
rodin s dětmi. V programu akce Společný ostrov, kterou připravilo Zdravé město
a spolek Kinoklub Ostrov, si prohlédli nové hřiště na pétanque a poté sledovali
vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru ZUŠ a umění v žonglování.
Někteří zájemci využili příležitosti k protažení svého těla a ti nejmenší se zapojili
do výtvarných dílen. Navečer byla promítnutím filmu Po strništi bos zahájena
sezona letního kina. Podobná akce Den rodiny se chystá na 27. května od 10
do 14 hodin do Jiráskových sadů.

•

Mladí zastupitelé z Litoměřic myslí především na bezpečnost: Především
na bezpečnost myslí mladí zastupitelé z Litoměřic, a proto se chopili projektu
Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život. Společně
vybrali místo, které má v oblasti bezpečí určité nedostatky, a to uličku mezi
panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě pak díky jejich nápadu přibylo
osvětlení a skákací panák pro děti. Ulička byla slavnostně otevřena 17. května
za účasti zástupců radnice.

•

Litoměřice těží z partnerství měst: Kumštýři, studenti, hasiči. Ti všichni
využívají mezinárodní partnerství uzavřená městy, aby se něčemu přiučili nebo
se prosadili ve světě. Na zkušenou takto vyrazila i Magdalena Černá.
Stylizovanými portréty a netradičními zátišími 23leté fotografky z Litoměřic se
mohou do konce června pokochat návštěvníci galerie Photo Club Léo Lagrange
ve francouzském Armentières. Výstavu mladé umělkyni umožnil právě
partnerský projekt Litoměřic s tímto francouzským městem. Mezinárodní družba
jí navíc otevírá dveře dál. Na vernisáži totiž Magdalenu oslovil ředitel
Francouzské fotografické federace Gilbert Coutelet. „Nabídl mi pokračování
výstavy i na dalších místech Francie,“ zářila Magdalena. „Oslovili jsme ji,
protože je talentovaná a její práce nás opravdu zaujala. Navíc s ní už máme
dobré zkušenosti z jejích předchozích návštěv,“ sdělil jeden z pořadatelů
výstavy Xavier Torrez. Do Francie se Magdalena poprvé podívala v roce 2011
ještě jako žákyně Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho. Tehdy
reprezentovala Litoměřice na tamním kurzu tradičních českých řemesel.
Partnerství mezi litoměřickou pedagogickou školou a Lycée St. Jude v
Armentières se však datuje až do roku 1992, kdy studenti poprvé vyrazili na
výměnný zájezd. Později k sobě obě města začala vzájemně zvát zajímavé a
tvůrčí lidi. „Vždy jsme vybrali několik našich kreativních studentů, jejich práce
poslali do Armentières a naši partneři z nich pár pozvali na návštěvu,“
připomněla pedagožka Eva Filandrová, která stála na začátku celého projektu.
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„Výstava ve Francii mi dala opravdu hodně. Je to zajímavá zkušenost, která mi
ukázala, že to, co dělám, má smysl,“ dodala Magdalena.
•

•

•

Došková zabojovala a je znovu zlatá: Bronzové medaile získaly na MČR
družstev v Liberci mladší žákyně Slavoje. Parádními výkony o sobě dali vědět
šermíři Slavoje Litoměřice na mistrovství České republiky, které pořádal oddíl
Loko Liberec. Juniorka Kateřina Došková přijela dokázat všem svým
soupeřkám, že ani seniorky nemají svá přední místa v reprezentaci jistá. Mezi
více než třiceti nominovanými si nejprve ve své skupině předkol šesti vítězstvími
a jedním zaváháním (porážkou od Ježíkové z Dukly Olomouc těsně 4:5) zajistila
nasazení do eliminací jako šestá. Po volném losu ve 32 již postupovala bez
zaváhání až do finále. Následoval už jen finálový duel se sebevědomou českou
seniorskou jedničkou Michaelou Pěchovovou z Dukly Praha. V utkání Došková
stále dotahovala mírný náskok soupeřky a častým očním kontaktem s trenérem
žádala o radu, jak uspět. Stálou pasivitou však neměla šanci technicky
soupeřku překonat. V závěru dokonce za stavu 14:12 stačil soupeřce jen jediný
zásah k vítězství. „Kateřina snad zázrakem aktivovala své poslední psychické
síly a třemi rychlými výpady ukončila své trápení a zvítězila 15:14. To
samozřejmě znamenalo nejen mistrovský titul, ale i vítězství v Českém poháru
seniorek, a hlavně si Katka vážně řekla o nominaci na červnové mistrovství
Evropy žen v Novém Sadu,“ dodal předseda litoměřického oddílu Jiří Suchý.
V soutěži družstev Litoměřice po nasazení do „pavouku“ soutěže nejprve
porazily silnou Duklu Olomouc 45:41 a následně v boji do horní poloviny turnaje
prohrály s favoritem a pozdějším vítězem družstev SC Praha A 35:45. O šesté
až desáté místo první zápas Slavoj vyhrál s SC Praha C 45:44 a opačným
poměrem 44:45 prohrál s Loko Karlovy Vary. Šesté místo na MČR s jedním
lídrem Michalem Čuprem, kterého doplnil Tomáš Krajsa a junior Jan Stehlík,
navíc bez náhradníka, je velmi cenné. Ani mladší žačky litoměřického Slavoje
se nenechaly na mistrovství zahanbit. V kategorii jednotlivců postoupilo po
skupinách všech pět nadějí do semifinále. Dál se už sice neprobojovaly, ale
svými výkony nezklamaly. Klára Kuglerová obsadila 11., Adéla Zieglerová 12.,
Klára Urbánková 13., Lucie Matějčková 19. a Marie Kocourková 28. příčku. Vše
si litoměřické dívky vynahradily v soutěži družstev ČR. Vyrovnaná umístění z
jednotlivců je v součtu bodů nasadila na páté místo s volným losem až do
osmičky, kde bez problémů porazily FC Karlín 45:37. Následně sice prohrály s
favoritem USK Praha 30:45, ale v boji o bronzové medaile porazily Duklu
Olomouc 45:43.
Kostely na Litoměřicku měly velkou noc: Bezmála 40 kostelů z Litoměřicka
se v pátek zapojilo do jubilejní desáté Noci kostelů. Na návštěvníky, kteří do
některého z kostelů zavítali, čekal bohatý a zajímavý kulturní program pro
všechny věkové kategorie. Lidé mohli využít prohlídky interiérů, výtvarné dílny,
výstavy, přednášky a besedy, pěvecké a varhanní koncerty nebo setkání se
zajímavými osobnostmi. V celém Česku se do akce zapojilo 1503 kostelů.
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Červen
•

Občané Litoměřic si přejí modernější bazén: Místní si nejvíc přejí
modernizaci a rozšíření plaveckého bazénu, opravu letního kina, přemístění
ZUŠ na velitelství a zklidnění provozu v centru. Náměty, které v dubnu získaly
nejvyšší počet hlasů při veřejné diskusi „Desatero problémů Litoměřic“, potvrdila
v těchto dnech uzavřená a vyhodnocená anketa probíhající na webových
stránkách Zdravého města Litoměřice a souběžně s tím uskutečněný
sociologický průzkum.

•

Gurmáni ochutnali netradiční laskominy: Zahrada Čech patřila o víkendu
příznivcům gurmánských zážitků a chutí. Na 6. ročníku Gastro Food Festu se
představilo na 70 vystavovatelů z oboru gastronomie, kteří návštěvníky lákali
na řadu nových laskomin připravených například z hadího a krokodýlího masa,
z žabích stehýnek i z hmyzu. Na litoměřickém výstavišti bylo připomenuto i 100
let od založení ČSR. Pavilon G se přeměnil na prvorepublikovou kavárnu a
restauraci, kde se podávaly dobové dobroty. V sobotu pak probíhaly jahodové
slavnosti a návštěvníci se mohli přesunout vláčkem i na akci do hradu, kde se
konal Litoměřický hrozen.

•

S Mongoly pomáhají asistenti: Ve školkách přibývá malých Mongolů.
Pedagogům se je daří začleňovat do kolektivu. Prosluněné dopoledne,
houpačky, pískoviště, veselý křik. Na rozlehlé zahradě mateřinky Lipová v
Mládežnické ulici si s ostatními dětmi hraje exotický kluk s copánkem. V tom,
aby si s dalším malým Mongolem sedly i ostatní děti, od ledna pomáhá
kvalifikovaná asistentka pedagoga. Do školky začali tříletí mongolští chlapci
chodit loni v září a měli problémy s adaptací i integrací. „Souvisela s neznalostí
českého jazyka a prostředí,“ popisuje vedoucí školky Ivana Brutovská. Třídní
učitelky proto zpracovaly plán pedagogické podpory a po jeho vyhodnocení
odeslaly chlapce k dalšímu šetření do školského poradenského zařízení. To
jako podpůrné opatření doporučilo asistenta pedagoga.

•

Novou zástavu Cechu českých vinařů představili v Litoměřicích: Zbrusu
novou zástavu představil Cech českých vinařů. Vybral si pro tuto slavnostní
příležitost město Litoměřice a prezentační, soutěžní a prodejní výstavu vín z
Čech a Moravy Litoměřický hrozen. Jeho 7. ročník, který se konal v sobotu 2.
června v hradu, navštívila v průběhu celého dne téměř tisícovka návštěvníků.
Nabídka byla rozmanitá. Na akci se totiž představilo 27 českých a moravských
vinařství. K degustaci byly nejen klasické odrůdy, ale i ty nově vzniklé. A
nechyběly ani takové zajímavosti jako například víno s kávovou chutí
dozrávající na kávových zrnkách.

•

Porodnost na Litoměřicku: Loni se litoměřický okres zařadil na druhé místo v
porodnosti v Ústeckém kraji. Ve srovnání s republikovým průměrem ale
pokulhává. Celkem 1267 dětí se loni narodilo v litoměřickém okrese. V přepočtu
na počet obyvatel to je po Ústecku druhá nejvyšší porodnost v Ústeckém kraji.
Mezi obcemi jsou však velké rozdíly, v pěti místech se nenarodilo žádné dítě a
v 11 obcích pouze jedno. Porodnost na Litoměřicku patrně ovlivňuje i zdravé
klima. Jak jinak si vysvětlit, že v malé obci Chudoslavice na úpatí Trojhory o 160
obyvatelích se narodilo sedm dětí, což činí hrubou míru porodnosti 45,45 (tolik
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dětí by se zde narodilo, měla-li by obec 1000 obyvatel). „Není to jen zásluha
prvorodiček, postaraly se o to hlavně maminy s druhým i třetím miminkem.
Všechny děti jsme přivítali už loni v září při slavnosti, kterou pořádáme společně
se sousedními Ploskovicemi,“ řekla pracovnice obecního úřadu Jitka
Machutová. Stejně příznivou hrubou mírou porodnosti se může pochlubit i obec
Oleško se čtyřmi novorozenci, která má ale méně obyvatel.
Mezi městy dosáhly nejvyšší hrubé míry porodnosti Hoštka 13,21 (23 dětí) a
Bohušovice nad Ohří 13,8 (33 dětí). V Litoměřicích to bylo 11,08 (267 dětí), v
Roudnici 10,99 (143 dětí), ve Štětí 9,92 (87 dětí), v Lovosicích 12,13 (106 dětí),
v Terezíně 11,59 (34 dětí), v Úštěku 8,93 (26 dětí) a v Budyni nad Ohří 11,43
(25 dětí).
•

V Litoměřicích koncertoval sbor z partnerského města Fulda: Minulý týden
navštívil Litoměřice smíšený pěvecký sbor Winfridia z partnerského města
Fuldy, který v Divadle K. H. Máchy předvedl své pěvecké umění. Spolu s
německým sborem zde vystoupil i ženský pěvecký sbor Cantica Bohemica a
učitelé Základní umělecké školy z Litoměřic. Záštitu nad koncertem převzalo
město Litoměřice. Sbor z Fuldy navštívil Litoměřice vůbec poprvé, proto se
zahraniční hosté seznámili i s Litoměřicemi, navštívili i nedaleký Terezín s
Malou pevností a poslední den strávili v Praze.

•

Lesy na Litoměřicku ničí sucho: Oslabené stromy snadněji podlehnou
kůrovci. Ohrožené jsou hlavně lesy na Úštěcku a u Rýdeče. Suché a teplé jaro
se začíná negativně projevovat v lesích na Litoměřicku. Jejich správci se
nejvíce strachují o nové porosty a jehličnany, které nedostatek vláhy snáší
mnohem hůř než listnaté stromy a chřadnou. Lesníci v litoměřické správě letos
vysadili statisíce nových stromů. Podle lesního správce Petra Tendlera během
března a dubna jen v revírech na Úštěcku přibylo 110 tisíc převážně listnatých
stromů. „Naštěstí je současné sucho zatím nepoškodilo. Pokud ale bude trvat
déle, je pravděpodobné, že všechny nevydrží,“ obává se Tendler s tím, že
náhradní výsadbu by museli lesníci provést až v příštím roce. V celé republice
je totiž nyní nedostatek sazenic. Velké množství jich putovalo na kalamitou
postiženou Moravu a dodavatelé je i kvůli loňskému suchému a teplému roku
nestíhají produkovat v požadovaném množství. Nedostatek vody v půdě ale
ohrožuje i vzrostlé stromy, které nejsou schopny vytvářet obranné látky, a tím
se snižuje jejich imunita. „U jehličnatých stromů, zejména smrků s povrchovým
kořenovým systémem, dochází nedostatkem vody k jejich oslabení a napadení
škůdci, jako je kůrovec,“ říká Jouklová s tím, že populace kůrovce na
Litoměřicku je zatím v základním stavu.

•

Mladé fórum rozhodlo. Děti touží po zábavě a čistějším městě: Litoměřické
děti chtějí aquapark, lezeckou stěnu s jump parkem (skákací park) a čistější
město. Náměty, které v průběhu března a dubna získaly největší počet hlasů,
potvrdila v těchto dnech vyhodnocená anketa navazující na každoroční Mladé
fórum. Mladé fórum je projektem, kde děti ze základních a středních škol v
Litoměřicích dostávají každoročně příležitost navrhnout změny, které by ve
městě rády viděly.
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•

Kino Máj zve hosty do letního minikina pod širým nebem: Kino Máj
pokračuje ve zkvalitňování služeb. Po loňském vybudování letní terasy
kinokavárny přichází s venkovním promítáním. Návštěvníci si na venkovní
terase mohli posedět s kávou nebo sklenkou vína už od loňského srpna.
Zanedlouho jim už tak skvělou atmosféru zpříjemní miniprojekce pod širým
nebem. Letňáček, jak se minikinu přezdívá, zahájí svůj provoz v sobotu 9.
června svižnou muzikálovou komedií Trhák. Venkovní terasa, umístěná
směrem do dvora, kde sídlí Základní škola Lingua Universal, má kapacitu 35
míst. Filmy budou promítány na plátně o rozměrech 4,5 x 2,5 metru. Plánovány
jsou na 21. hodinu vybrané pátky a soboty za symbolickou cenu 20 korun.

•

Závody veteránů: Legendární auta ze 40. a 60. let, která už v běžném provozu
nepotkáte, obsadila včera Mírové náměstí v Litoměřicích. Několik desítek
automobilů a motocyklů různých značek navštívilo Litoměřice v rámci deváté
Oldtimer Bohemia Rally 2018, která začala 7. června 1. etapou na
Staroměstském náměstí v Praze. Průjezd Litoměřicemi probíhal mezi 11.30 až
14.30 hodinami, kdy od Sosnové postupně přijížděli účastníci 2. etapy závodu.
Po krátké zastávce a předvedení automobilů zvědavým návštěvníkům
pokračovala cesta veteránů do Motorlandu v Bělé na Mladoboleslavsku. Další
etapa čeká závodníky v sobotu a povede ze Staroměstského náměstí do
Hradce Králové a zpět.

•

Sochař Libor Pisklák zahájil výstavu na parkánech galerie: V příjemném
prostředí parkánů Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
probíhá výstava akademického sochaře Libora Piskláka. Výstavu zahájil sám
autor, s jehož tvorbou se mohou Litoměřičané setkat na řadě míst ve městě. Ať
již jde o kašnu na Kostelním náměstí, pítka na Dlouhé ulici a v parku Václava
Havla, kamennou kompozici Pastýř uvnitř kruhového objezdu před Kulturním a
konferenčním centrem nebo bustu komika Felixe Holzmanna. Vernisáže se
zúčastnila řada hostů, mezi nimiž nechyběl ani starosta Ladislav Chlupáč.
Významnou kulturní událost doprovodila kapela Veterans Jazz Band. Tvorba
Libora Piskláka bude na parkánech k vidění až do 23. září a je možno ji navštívit
během provozní doby galerie.

•

Proměna nádraží získala ocenění. Vítězství putuje do Litoměřic: Za zvuků
fanfáry a československé hymny v podání sólisty opery Národního divadla
začalo v květnu zahájení 10. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami
proměn, letos v duchu První republiky. Před zahájením nového ročníku bylo
potřeba uzavřít ten minulý, devátý, a to udělením cen. Výhercům je předali herci
seriálu První republika J. Vlasák a V. Arichteva, architekt J. Pleskot a
představitelé pořadatelské Asociace Entente Florale CZ Souznění J. Štancl a
P. Bureš. Veřejnost svým hlasováním na internetu zvolila vítěze 9. ročníku, jímž
se stala kavárna Káva s párou vybudovaná ve zrušené vlakové stanici v
Litoměřicích. Výstava přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných
míst a sídel v naší krajině a oceňuje nadšence, kteří mění chátrající stavby v
důstojné objekty s užitečnou náplní a dávají veřejnému prostoru novou tvář.

•

Africké bubny duněly parkem: Africké kultuře a zvuku bubnů patřil v pátek 15.
června park Václav Havla v Litoměřicích. Od 13 hodin zde totiž probíhal sedmý
ročník afrického festivalu Dun, který byl plný rytmů, chutí a módy. Každý, kdo
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přišel, se mohl podívat na módní přehlídku fairtradového oblečení od Tuk Tuki
nebo se zapojit do bubenického workshopu s Petrem Šušorem. Na návštěvníky
čekala i nefalšovaná africká hudební show v podání skupiny Papis Nyass.
Hudební program zakončila skupina Tidy Tade, která hraje původní
západoafrické rytmy ve vlastních aranžích. Návštěvníci si mohli pochutnat na
exotických pokrmech z Pobřeží Slonoviny. Ve výtvarné dílně si každý mohl
vyrobit malý dárek. K dispozici bylo také africké tržiště s velkým množstvím
sortimentu. Festival uspořádala obecně prospěšná společnost ShineBean a
Fairtradové město Litoměřice.
•

Biskupství litoměřické vydalo reprodukci Klaudyánovy mapy: U příležitosti
500. výročí od vzniku Klaudyánovy mapy Čech a Kladska vydalo Biskupství
litoměřické její reprodukci, která velikostí přesně odpovídá originálu. V minulosti
již bylo vydáno několik reprodukcí této mapy, současná je však unikátní ve
svých rozměrech, které odpovídají originálu, i v kvalitě tisku. Reprodukci mapy
lze zakoupit na recepci Biskupství litoměřického, kde lze objednat i mapu v
ochranném tubusu.

•

Brucknerová byla na ME v Srbsku nejlepší: S pěti medailemi se vrátili z
mistrovství Evropy mládeže do 17 let a Masters v srbském městě Kragujevac
karatisté Karatedó Steklý. Dvakrát se na stupně vítězů postavila Adéla
Jirásková, která vybojovala stříbro a bronz. Zlatou medaili získala Kateřina
Brucknerová a bronzem se blýskl Jan Šneler. Na třetím místě ještě skončil v
kategorii Masters Jan Steklý. Velmi dobře bojoval také Václav Hetzer, který
získal dvě pátá místa. Jiří Douda skončil při šampionátu v semifinále. „Všichni
se na mistrovství cíleně připravovali několik měsíců, což se vyplatilo. Děkujeme
především jejich rodičům, bez kterých by těchto velkých úspěchů nedosáhli,“
dodal šéftrenér Jan Steklý.

•

Litoměřice už znají dopravní chování svých obyvatel: Obyvatelé Litoměřic
jezdí většinou auty na naftu staršími osmi let. Radnice v Litoměřicích už zná
dopravní chování svých obyvatel. Téměř 80 procent domácností ve městě a
jeho spádových obcích vlastní aspoň jedno auto. Většinou jezdí na naftu a je
starší osmi let. Pěšky lidé chodí obvykle jen tehdy, pokud před sebou mají cestu
maximálně dva kilometry dlouhou. Na kole jezdí minimálně. Vyplývá to z
rozsáhlého dopravního průzkumu, který si městský úřad nechal zpracovat a
poslouží mu při zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) s
výhledem až do roku 2050. „Dopravního průzkumu se zúčastnilo celkem 901
domácností z Litoměřic a okolních obcí. Vyjadřovaly se například k tomu, jakým
způsobem cestují a jak jsou spokojeni s dopravou v Litoměřicích,“ uvedla mluvčí
radnice Eva Břeňová. Podle manažerky projektu městské mobility Hany
Brůhové Foltýnové průzkum dále ukázal, že 26 procent domácností v okresním
městě nevlastní žádné auto. „V sousedních obcích je to pak jen deset procent,“
dodala Brůhová Foltýnová. Data dále ukázala, že obyvatelé Litoměřic nejvíce
cest podniknou pěšky. Ovšem jen pokud není cesta delší než dva kilometry. „Do
vzdálenosti jednoho kilometru podnikne cestu pěšky 85 procent lidí, do dvou
kilometrů pak jen 50 procent,“ poznamenala Břeňová...
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•

Litoměřické trampolínistky přivezly stříbro z MČR: Voda Na trampolínovém
Mistrovství ČR juniorů (Odolena Voda) se představili i reprezentanti Litoměřic.
V jednotlivcích Zora Záhorová nejdříve chybovala a umístila se na konečném
14. místě. Mezi finalistkami ji však nahradila další Litoměřičanka, mladá
Gabriela Kočí, která získala velmi solidní páté místo. Stejné umístění si letos
mezi juniory odváží i jejich oddílový kolega, zkušený Adam Michalko, který
během šampionátu sice předváděl ambiciózní sestavy, ale ve finále doplatil na
nevyrovnané provedení svých obtížných prvků. Zlato ve svých kategoriích brali
Ryšavá a Pilpach, oba ze Sokola Kampa. Radost oddílu Trampolíny Litoměřice
přinesla soutěž synchronních dvojic juniorek, kde pár Kočí/ Záhorová v
početném poli oproti některým soupeřkám nezaváhal, z páté příčky postoupil
do finále a v něm předvedl druhou nejlepší sestavu, která znamenala pro
litoměřická děvčata cenné stříbro. Porazila je pouze dvojice Huslarová/ Hrudová
(Kampa/ Liberec). Trenérská dvojice Michalkových tak mohla být s výkony
svěřenců spokojena.

•

Varhanní léto právě začalo: Prvním koncertem v kině Máj začalo včera v 19
hodin litoměřické Varhanní léto. Své umění předvedla osobnost české klasické
hudby a hudební scény a jeden z nejvýznamnějších současných českých
houslistů Jaroslav Svěcený. Za varhanní pult usedla světoznámá varhanice
Michaela Káčerková.

•

Úřad potrestal černou stavbu: Za halu postavenou bez povolení dal stavební
úřad vysokou pokutu. Podle lidí je to málo, majitel se přesto odvolal. Nejvyšší
pokuta, jakou kdy stavební úřad v Litoměřicích udělil za nepovolenou stavbu.
Takový osud potkal žlutošedou průmyslovou halu za kruhovým objezdem u
mostu Generála Chábery. Její majitel má zaplatit sankci v řádu statisíců,
přesnou sumu úřad nesdělil. Stavební úřad při stanovení vysoké částky
zohlednil, že hala pod vrchem Radobýl je na hranici chráněné krajinné oblasti a
že investor nereagoval na jeho výtky. „Stavbu jsme zjistili minulý rok v květnu a
opakovaně vyzývali majitele k zastavení prací,“ připomněl vedoucí úřadu Jan
Nejtek. Ten však neuposlechl a budovu přesto dokončil.

•

Vyhláška má dostat hazard z okolí škol: Automaty nemají být kromě centra
města ani v okolí školských zařízení. Jenom částečně vyslechli zastupitelé
Litoměřic petičníky, kteří chtěli plošný zákaz dalších heren ve městě. K
dřívějšímu omezení „beden“ na území městské památkové rezervace pouze
připojili další hranici: podle obecně závazné vyhlášky schválené zastupiteli
koncem minulého týdne nyní nebude možné provozovat nově vzniklé herny do
100 metrů od školských zařízení. Omezení se týká nejen okolí základních a
středních škol, ale například i centrální školní jídelny, DDM Rozmarýn, ZUŠ
nebo internátů. Absolutní zákaz hazardu, jako mají Lovosice, prosazovala
především Strana zelených. Koalice se k jejich setrvalému tlaku na stopku
„beden“ stavěla zdrženlivě. Hazard městu přináší slušné peníze, které by podle
koalice v rozpočtu chyběly především na sport. Od prohibice moc nečekají.
„Kdo chce hrát, bude hrát i nadále. V jiných městech, soukromých klubech nebo
na internetu,“ uvedl dříve radní Václav Červín (Sport a Zdraví Litoměřice).
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•

Odchovanec HC Stadion přivezl trofeje z mistrovství světa: Mistrovství
světa organizace WBHF v hokejbale, které proběhlo před měsícem ve městě
Dimitrv u Moskvy, mělo překvapivého vítěze. Ve finále totiž tým České republiky
překvapivě porazil 4:2 celek favorizované Kanady. Druhou příjemnou zprávou
pro český sport je, že odchovanec HC Stadion Litoměřice Ondřej Sýkora (na
snímku) mimo medaile šampiona obdržel od pořadatelů pohár za
nejproduktivnějšího hráče.

•

Nová kniha o historii Litoměřic: Všechny milovníky historie a obzvláště té
litoměřické jistě potěší zpráva, že vychází nová kniha o dějinách tohoto města.
Dílo nese název Litoměřice v obrazech. Křest nově vycházející knihy spojený s
autogramiádou autora se uskuteční dnes od 17 hodin v bývalém jezuitském
kostele Zvěstování Panny Marie. Kniha vychází u příležitosti 100 let od vzniku
Československa a 40 let od vyhlášení Litoměřic městskou památkovou
rezervací. Pro čtenáře, obyvatele a návštěvníky město nafotil známý litoměřický
rodák, fotograf a publicista Fanda F. Diviš (na snímku), který na více než 150
barevných fotografiích zachycuje historické, zrekonstruované či nově vzniklé
objekty.
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Červenec
•

Litoměřičtí pěvci jedou reprezentovat do Afriky: Olympiáda nemusí být jen
sportovní, ale je i pěvecká. Přesně taková se ve dnech 4.14. července
uskuteční v Jihoafrické republice. Stovky sborů z desítek zemí světa se
zúčastní soutěže World Choir Games ve městě Tshwane. Českou republiku
budou reprezentovat 3 sbory, a hned dva z nich budou reprezentovat i město
Litoměřice. Na jih Afriky vyrazí chlapecký sbor Páni kluci a dívčí sbor Puellae
Cantantes. Účast v soutěži je podmíněna dosavadními úspěchy, které
posuzuje umělecká komise. Oba litoměřické sbory své kvality prokázaly v
různých mezinárodních soutěžích, z nichž si vždy odvážely nejvyšší ocenění.

•

Vysušené Litoměřicko sužovaly další plameny: prožili profesionální i
dobrovolní hasiči na území celého Ústeckého kraje. Na několika místech
vypukly zřejmě kvůli dlouhotrvajícímu suchu rozsáhlé požáry. Asi nejhorší
situace panovala na Litoměřicku a Ústecku, kde hasiči krotili plameny už od
sobotního rána. „Odpoledne jsme pak zasahovali mezi Litochovicemi a Malými
Žernosekami ve skalách, kde hořelo na zhruba 50 až 100 metrech
čtverečních,“ potvrdil operátor krajských hasičů. Situace se nezlepšila ani v
podvečer, kdy dva velké požáry polí zuřily na Litoměřicku u Nových Dvorů a u
Úpohlav. Tady dokonce hrozilo, že se živel rozšíří i na rodinné domy v blízkosti
pole. Hasiči ovšem stihli plameny včas zlikvidovat. Neděle už byla oproti
předchozím dnům mnohem klidnější. „Nadále ale bojujeme s menšími požáry
po celém kraji,“ doplnil dispečer krajských hasičů.

•

Z Afriky vezou cenné kovy: Dva ze tří českých sborů na světových hrách byly
z Litoměřic. Bodovaly Puellae cantantes i Páni kluci. Dvě umístění ve zlatém a
tři ve stříbrném pásmu. To je víkendová bilance vystoupení litoměřických sborů
pod vedením Romana Pallase a Václava Hanče na X. Světových sborových
hrách v jihoafrickém hlavním městě. Bilance o to cennější, že výkony sborů
nehodnotil jediný Čech. „Z výsledků jsme měli obrovskou radost,“ ujistila jedna
z oceněných sboristek Kateřina Stojanová. V porotě renomovaných sbormistrů
a hudebních skladatelů z celého světa seděl z ČR pouze ředitel chlapeckého
pěveckého sboru Bonifantes z Pardubic Jan Míšek, Litoměřické však
nehodnotil. I podle něho jsou jejich výsledky velmi pěkné. Hodnotu má samotný
fakt, že se na největší sborové akci na světě vůbec představili. „Pány kluky i
Puellae cantantes znám velmi dobře. Během přípravy udělali obrovský pokrok,“
poznamenal sbormistr. Páni kluci soutěžili ve dvou kategoriích v otevřené
soutěži, kam se mohou přihlásit sbory bez omezení. Získali dvě stříbra mezi
dětskými sbory (byli 13. z 15 sborů) a ve folkloru (11. z 13 sborů). „První
kategorie je pro chlapecké sbory poněkud nepříjemná, z mého pohledu i
nespravedlivá,“ zhodnotil Míšek. Proti sobě tu soutěží většinou dívčí sbory, ve
kterých zpívají děvčata do 18 let, a ty chlapecké, jejichž soprány a alty dosahují
maximálně 12 až 14 let. Dívčí sbor Puellae cantantes se her účastnil v soutěži
šampionů. Tam se musí sbor kvalifikovat buď předchozím zlatým úspěchem
na jiném významném festivalu, nebo předchozí účastí v otevřené soutěži.
Dívky získaly zlaté medaile v duchovní hudbě s doprovodem (byly 9. z 19
soutěžících sborů) a ve folkloru (5. z 11 sborů). Stříbrné byly mezi
mládežnickými sbory (7. ze 14 sborů). Na pomyslných stupních vítězů se tak
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neocitly pouze tři sbory, ale několik. Podle Míška je samotná účast na hrách
velmi hodnotná.
•

Přestřihli pásku k opravenému „horňáku“: Nádražní budovu v novém v
úterý představil novinářům náměstek generálního ředitele Správy železniční
dopravní cesty Tomáš Drmola. Stavební práce, které skončily v červnu, trvaly
rok. „Rekonstrukce zvnějšku i zevnitř včetně nových rozvodů za 11,5 milionu
byla náročná,“ podotkl Drmola. Nádraží nyní podle něj konečně splňuje
standard 21. století přesto, že jde o historickou budovu z roku 1898. „Horňák“,
jímž denně projde 1 900 cestujících, je na okraji památkové zóny Litoměřic a
donedávna jim dělal ostudu. Litoměřický místostarosta Václav Červín
připomněl i nedávnou rekonstrukci nástupišť a peronů včetně přechodu přes
koleje. „Pamatuji, jak jsme léta tajně přecházeli koleje, a bylo naším snem, aby
to bylo oficiální.“ Jakub Jeřábek z oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje slíbil, že díky opravě zdejší trati začne od prosince platit i lidem vstřícnější
jízdní řád. Zruší otravné křižování v Žalhosticích a vlaky pojedou do Lovosic
pouhých 11 minut.

•

Zlaté sboristky přivítali lidé ovacemi: „Zlatý holky, zlatý holky!“ Takovým
pokřikem přivítala v neděli dopoledne u kina Máj víc než stovka rodičů a přátel
litoměřický sbor Puellae Cantantes. Ten se se dvěma zlatými medailemi vrátil
z Jihoafrické republiky. Na X. světových sborových hrách v Pretorii je získal v
prestižní soutěži šampionů. „Puelky“ bodovaly v kategoriích duchovní hudba s
doprovodem a folkloru. „Než se rozutečou, chtěl bych poděkovat především
děvčatům. To, co dokázaly, bylo neuvěřitelné,“ konstatoval vedoucí sboru
Roman Pallas před autobusem, kterým dívky přijely z pražské Ruzyně.

•

Boj se suchem: Závlahy jedou naplno, plodinám to stále nestačí:
Klimatologové varují, že podobné počasí jako letos bude v Česku stále častější.
Žně v regionu přešly do druhé poloviny, a zemědělci tak už mohou předpovídat
jejich výsledek. Letos to podle nich nebude žádná sláva. „Je to špatné, propad
ve výnosech u nejvíc pěstované ozimé pšenice proti loňsku odhadujeme na víc
než jednu tunu z hektaru. Lepší to není ani u jarního ječmene. Jenom řepka
olejná, která patří mezi hlouběji kořenící plodiny, překračuje loňský průměr,“
říká předseda Agrární komory Litoměřicka Miroslav Novák.

•

Výnosy zemědělců jsou hluboko pod loňským průměrem: 48,2 procenta
ploch osetých ozimou pšenicí mělo do pondělka sklizeno deset zemědělských
firem, které jsou členskými organizacemi Agrární komory Litoměřicka. K tomu
přibylo necelých deset procent s jarním ječmenem. Radost zemědělcům
nedělají výnosy, které jsou hluboko pod loňským průměrem. Na vině je
nedostatek vláhy hlavně v jarním období.

•

Na náměstí otevřela banka. Rekonstruovala dům: Česká spořitelna a
Komerční banka mají na Mírovém náměstí dalšího konkurenta. Ve středu v 9
hodin se tu klientům otevřela jubilejní dvacátá modernizovaná česká pobočka
Moneta Money Bank. Banka při rekonstrukci přízemních a sklepních prostor
nemovité kulturní památky čile komunikovala s památkáři. Zasedací místnost
má v původní rodinné kapli, jejíž ráz zachovala. Podle majitele se dům
přestavoval na přelomu 18. a 19. století, kdy zde vznikl hotel. Kaple byla
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využívána jako sklep na chlazení piva. Ve 20. století v domě fungovala veřejná
jídelna a naposledy také prodejna s elektrem.
•

Sté výročí republiky uctili Smetanovou Vltavou: Janáčkovy Lašské tance,
Carmina Burana Carla Orffa a hlavně Smetanova Vltava. To byly taháky
Velkého letního koncertu, který na litoměřickém Mírovém náměstí proběhl v
sobotu večer k 100. narozeninám republiky. Interprety byli jak zpěváci z
Litoměřic pod vedením Romana Pallase, tak z Úštěku. Doplnili je filharmonici z
Teplic. Akci, kterou zakončil ohňostroj, si užily stovky návštěvníků.

•

Cyklověž už slouží kolařům: Od úterý (24. 7.) je v provozu moderní kolárna
u litoměřického dolního nádraží. Pojme až 118 bicyklů. Jako věštit z křišťálové
koule. Tak odpovídají vyznavači cyklistiky na otázku, zda bude využívaná. Řeč
je o moderní kolárně u dolního nádraží v Litoměřicích, kterou včera radní
slavnostně uvedli do provozu. Prosklená cyklověž pojme až 118 kol. U
„dolňáku“ přitom zpravidla bývá ke stojanům s mapami připoutáno denně jen
pár kol majitelů, kteří dojíždějí za prací. Radnice ale cílí i na turisty a chce s
pomocí věže podnítit rozvoj dopravy na kole ve městě. „S nárůstem užívání
dražších elektrokol naroste i potřeba bezpečného uložení kola,“ přidává další
„cílovku“ výrobce kolárny Rudolf Bernart.

•

Rath se vrátil k věznici, aby ohlásil boj o senát: Okresní město z vazební
věznice moc nepoznal, přesto ho ale Litoměřice za 18 měsíců vazby zřejmě
okouzlily. David Rath zde totiž v pondělí ohlásil kandidaturu do Senátu. O horní
komoru Parlamentu ČR bude usilovat za Českou suverenitu předsedkyně Jany
Volfové. Česká suverenita představila své kandidáty právě před vchodem do
litoměřické vazební věznice, v níž strávil Rath, nepravomocně odsouzený z
přijetí úplatku, více než rok svého života. V případě svého zvolení chce začít
právě s budovou věznice, která je podle něj nevhodně umístěna uprostřed
města. Lékař, bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a středočeský hejtman, by
se ve volební kampani opřel také do záměrů vlastnických změn obou dvou
nemocnic na Litoměřicku. Zvolením by Rath získal imunitu.
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Srpen
•

Na koupalištích se blíží rekordům: Na Písečném ostrově v Litoměřicích
dohlíží na bezpečnost návštěvníků a dodržování řádu u bazénů hned 18
plavčíků. Kdo má volno, prchá k vodě. Tři velká koupaliště na Litoměřicku jsou
každý den zaplněna lidmi všech věkových skupin. Návštěvnost se blíží k
rekordům. V Litoměřicích na Písečném ostrově k překonání rekordu z roku
2003, kdy koupaliště navštívilo 75 tisíc lidí, nejspíš nedojde, ale výrazně se k
němu přiblíží. Už nyní zde totiž evidují 36 tisíc platících návštěvníků. Jen v
pondělí se přišlo do bazénů na Písečném ostrově osvěžit 1950 lidí, z toho 400
využilo zvýhodněného vstupného po 16. hodině. Včera se teplota vody
pohybovala podle velikosti bazénu od 25 do 31 stupňů Celsia.

•

Na Pivních slavnostech budou pouze zálohované kelímky: Město zahájilo
boj proti nadměrné spotřebě jednorázových plastových kelímků. První
významnou akcí, kde se bude čepovat do vratných zálohovaných kelímků,
budou 11. srpna Pivní slavnosti organizované Městskými kulturními zařízeními.
Ředitelka MKZ Věra Kmoníčková již dopisem vyzvala na akci přihlášené
pivovary, aby nové nařízení respektovaly. V opačném případě ať raději nejezdí.
Litoměřice patří mezi nejaktivnější města v Národní síti Zdravých měst. Zavádí
a podporují řadu ekologických opatření. Hodlají se také zapojit do kampaně
ministerstva životního prostředí Dost bylo plastu. Potěšitelné také je, že ve
městě roste množství vytříděného odpadu. „Plníme tak svůj slib, že pokud se
bude i nadále zvyšovat, poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane stejný,“
připomněl místostarosta Karel Krejza.

•

Mobiliář pod Radobýlem se opraví: Dobrá zpráva! Město Litoměřice v
nejbližších dnech slíbilo nápravu tristního stavu laviček pod Radobýlem, které
jsou povalené a polámané. „Odbor územního rozvoje výměnu a opravu
mobiliáře zabezpečí,“ ujistil tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Dřevěnými
lavičkami s odpadkovými koši osadilo město několik stanovišť pod Radobýlem
v roce 2010 s pomocí dotace. Brzy zapracovali vandalové i čas. Už v roce 2015
psal Deník o této ostudě pod jedním ze symbolů města. Nelepšilo se to.
Naposledy na to upozornili místní Zelení a Piráti, kteří si na Radobýl udělali
předvolební výlet. Na vytížené žluté turistické stezce z Litoměřic dosud chyběly
také informace o této atraktivní lokalitě. „Osm let zde stojí informační cedule a
město na ni dosud nedodalo texty,“ pozastavovali se politici. I to by se nyní
mělo změnit. Osazení informačních tabulí má zajistit destinační agentura
České středohoří.

•

Tržnice je v provozu. Napůl. A chybí stín: Zvykli jste si kupovat sezonní
produkty na Mírovém náměstí? Tak pozor! Rajské, dýně či kvašky od drobných
trhovců už tu neseženete. Od 1. srpna sem zelináři nesmějí. Město chce, aby
se za nimi lidé znovu naučili chodit na bývalou tržnici. Ta ale ještě nebyla
zkolaudovaná. „Přesný termín kolaudace stále neznáme,“ uvádí mluvčí města
Eva Břeňová s tím, že provoz pevných stánků zahájen nebyl. Rekonstrukce za
10 milionů se protáhla. „Revitalizaci chceme dokončit do konce května,“ uváděl
v dubnu místostarosta Litoměřic Václav Červín. Zdržení stavby tak zasáhlo
prodej sezonních produktů. Trhovci nad rozhodnutím města dostat je uprostřed
sezony z náměstí, kde měli kšefty, nejásají. Příliš nadšeni nejsou drobní
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živnostníci, které Deník zastihl, ani koncepcí prostoru. „Chybí přístřešky. Vedro
je nepříjemné jak pro nás, tak i pro zákazníky,“ uvedl jeden z nich. Město
nechává zastínění na trhovcích. Revitalizace zbavila prostor nevzhledných
boudiček, kde prodávali vietnamští trhovci oblečení. Pro ty už tu místo nebude,
nyní má jít také o relaxační zónu. Ale i na lavičky zatím praží slunce. Kvůli
chybějícímu stínu se sem podle našich informací nevrátí ani dřívější
provozovatel „kamenného“ stánku. Na něj by v novém uspořádání pálilo slunce
zpříma. Neutrpěl by jen komfort lidí, ale hlavně kvalita ovoce a zeleniny.
•

Město bojuje s vedrem. Na pomoc povolalo i hasiče: Odbor životního
prostředí městského úřadu v horkých letních dnech zintenzivnil péči o
městskou zeleň. Prodloužena byla doba, kdy dochází k automatické závlaze
travnatých ploch v parku Václava Havla, v Jiráskových sadech, na kruhovém
objezdu na Kocandě, na Kapucínském náměstí a na Dómském pahorku.
Technické služby města navýšily směny pracovníků na 12 hodin. „Zaměřujeme
se právě na městskou zeleň a kropení ulic, čímž zvlhčujeme vzduch a
snižujeme prašnost,“ informoval ředitel Technických služeb Ivo Elman.
Starosta Ladislav Chlupáč požádal v této souvislosti o pomoc i litoměřické
dobrovolné hasiče.

•

Památník uzavře Richard: Terezínskému památníku došla trpělivost s lidmi v
bývalé podzemní továrně. Nesmí se to, ale chodí se tam. Do bývalé podzemní
továrny Richard na kraji Litoměřic se lidé léta dostávali výřezem v
zabetonovaném vchodu. A bylo jich čím dál víc. Památníku Terezín, který vstup
spravuje, došla trpělivost a rozhodl se přístup definitivně odříznout. Jediná
cesta do Richardu tak zbude ze stejnojmenného úložiště radioaktivního
odpadu. Tudy už ale nejspíš neprojdou ani badatelé, kterým jde oproti
lehkovážným dobrodruhům a vandalům o zmapování událostí konce II. světové
války.

•

Veslařský oddíl má nový přírůstek do své loděnice: Veslařskému klubu
Slavoj Litoměřice se v letošním roce podařilo rozšířit „flotilu“ závodních lodí o
novou párovou čtyřku s kormidelníkem. Nákup nové lodě se podařil za výrazné
podpory Nadace ČEZ. Posádka mladších žáků se s touto lodí zúčastnila
letošního Mistrovství České republiky žactva v Račicích, kde ve finále obsadila
krásné, ale nepopulární čtvrté místo. Vedení klubu chce nákupem nového
lodního materiálu pokračovat v realizaci projektu, který se týká mládežnického
veslování se zaměřením na intenzivní práci s mládeží ve věkové kategorii 11
až 18 let s dalším postupem až do 23 let.

•

Plavecký klub je bohatší o pět cenných kovů: Na Mistrovství ČR dorostu a
dospělých v plavání se představili litoměřičtí plavci Eva Kubíková, Adéla
Kurcová, Martin Kroufek a Vojtěch Netrh. Díky mladšímu dorostenci Vojtovi byl
klub nejvíce vidět, z podolského bazénu vylovil sbírku pěti medailí.
Dorostenecké tituly získal na trati 100 a 200 m prsa. Zejména v druhé disciplíně
je jeho výkon 2:19,84 velmi kvalitní a příští rok by se mohl kvalifikovat na
Mistrovství Evropy juniorů. Stříbrné medaile získal na 50 metrů prsa a 200
metrů polohový závod, bronz na 400 metrů polohový závod. Do první desítky
se ve starších juniorkách protlačily starší dorostenky v disciplíně volný způsob
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Adéla skončila 7. na 400 metrů a 8. na 200 metrů, Eva obsadila 7. místo na
trati 1 500 metrů.
•

Žně skončily propadem, dožínky nebudou moc veselé: S výjimkou několika
desítek hektarů jsou všechna pole s obilovinami v regionu posekaná.
Zemědělci již mají úrodu pod střechou, ale moc se z ní neradují. Plodiny s
výjimkou řepky olejky (3,4 tuny z hektaru), která měla lepší výnosy než v roce
loňském (3,2), sypaly obiloviny méně než loni. Propady jsou velké, pšenice
ozimá, kterou 10 rozhodujících firem na Litoměřicku pěstovalo na 6 334
hektarech, dávala v průměru 5,3 tuny z hektaru (loni 6,1), jarní ječmen na 2
434 hektarech 4,3 tuny (5 tun).

•

Na školách je živo, rekonstrukce jsou v plném proudu: V plném proudu je
v těchto dnech rekonstrukce některých školních budov a zařízení. Město tak
opět využívá období letních prázdnin, kdy jsou školy pro děti uzavřené. Na
opravy vyčlenilo z rozpočtu 9,7 milionu korun. Největšími změnami letos
prochází Základní škola Na Valech. V odloučené budově pro první třídy
dochází ke kompletní výměně oken za plastová, na hlavní budově jsou stávající
dřevěná okna repasována. Rekonstrukce se dočkala i Mateřská škola
Sluníčko. Jde o jednu z posledních panelákových školek, která dosud neměla
zateplený plášť a střechu. Objekt tedy prochází kompletním zateplením.
Obdobným způsobem bude v příštím roce opravena Mateřská škola
Mládežnická. Novotou bude od nového školního roku zářit i vývařovna
Centrální školní jídelny na ZŠ Havlíčkova. Další investicí města do školních
budov je letos také kompletní výměna ležatých rozvodů vody v Mateřské škole
Kytička.

•

Nezaměstnanost v regionu vzrostla: Firmám ale chybí lidi: Nepatrně
stoupající tendenci zaznamenala v polovině prázdnin nezaměstnanost v
Ústeckém kraji. V červenci vzrostla o 0,1 procentního bodu na 4,7 procenta.
Bez práce tak bylo 27 594 lidí, oproti červnu je to nárůst o 270 lidí. Podporu v
nezaměstnanosti pobíralo 6 826 z nich. „Podíl nezaměstnaných stejný nebo
vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v
okrese Most 6,4 %, nejnižší na Litoměřicku 3,3 %,” řekl Michal Tuček z ústecké
pobočky úřadu práce.

•

Úřad zrušil nemocnici koncesní řízení: Rozhodnutím Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚHOS) ze dne 6. srpna 2018, doručeném nemocnici v
tomto týdnu, bylo nepravomocně zrušeno koncesní řízení na nového
provozovatele litoměřické nemocnice. Nemocnice je připravena proti tomuto
nepravomocnému rozhodnutí podat opravný prostředek, který má odkladný
účinek. O dalším průběhu bude nyní, na základě stanoviska rozkladové
komise, rozhodovat předseda ÚHOS. Nemocnice Litoměřice toto rozhodnutí
obdržela prostřednictvím svého smluvního zástupce, administrátora koncese.
Předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák k věci uvedl:
„Koncesní řízení bohužel od počátku čelilo silnému tlaku různých subjektů,
které se snažily narušit jeho průběh,“ a dále dodal, že důvodem uvedeného
rozhodnutí je odlišný výklad průběhu délky zadávací lhůty kvalifikační fáze
koncesního řízení, kdy ÚHOS vyhodnotil poskytnutí vysvětlujících informací na
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dotazy zájemců o účast v koncesním řízení jako změnu kvalifikační
dokumentace, která je následně podmíněna prodloužením lhůty pro podání
žádostí o účast. Nemocnice neměla důvod zpochybňovat názor administrátora
a právní kanceláře na ponechání původní lhůty. Administrátor koncesního
řízení, pověřená advokátní kancelář i nemocnice s názorem ÚHOS nesouhlasí
a hodlají se bránit. „Právníci proto již připravují podklady k podání opravného
prostředku předsedovi ÚOHS,“ zdůraznil Radek Lončák s tím, že účastníci
koncesního řízení byli 17. srpna o této skutečnosti již informováni. Jednání se
zájemci o pacht budou prozatím pozastavena a zaměstnanci nemocnice,
veřejnost i účastníci koncesního řízení budou průběžně informováni.
•

Oběti okupace si připomněli mladí i pamětníci: česká vlajka zavlála na
litoměřické radnici. A před ní se u pamětní desky obětem válek a
komunistického režimu objevila květina. Desítky lidí se tu v úterý shromáždily,
aby zavzpomínaly na 21. srpna 1968. Na pietní akci nechyběli zástupci
nejmladší generace z řad skautů ani ti nejstarší, místní členové Konfederace
politických vězňů. „My jsme to zažili dvakrát,“ vyjádřila se jedna z pamětnic.
Dobové snímky z let 1938 a 1968 jsou podle ní velmi podobné právě proto, že
Litoměřicko a další regiony pomáhala obsazovat vojska NDR. Litoměřický
starosta Ladislav Chlupáč poté zmínil, že připomínat si podobné události z
historie je velmi důležité. „Kdo se z ní nepoučí, nemůže utvářet budoucnost,“
upozornil.

•

Do zastupitelstva chtějí mladí: Na benjamínky sázejí konzervativní strany i
ty nezavedené. Upřímná víra v mladé, nebo z nouze ctnost? Na „čerstvý vítr“ v
Litoměřicích sázejí komunisté, i další strany a sdružení mají v čele kandidátek
do komunálních voleb extrémně mladé lidi. Podle odborníka nemají kde jinde
brát. „Politika napříč všemi úrovněmi je kontaminovaná řadou skandálů a trpí
personální krizí. Není to lákavé řemeslo,“ připomíná politolog Lukáš Novotný z
ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Litoměřická politická uskupení přitom prý
benjamínky na kandidátky staví záměrně. „Účast mladých na zastupitelstvu
přinese nové a zajímavé myšlenky a podněty, diskusi s dlouholetými zastupiteli
i zaměstnanci úřadu,“ myslí si Jan Dostal ze Severočechů. Na jejich kandidátce
je několik lidí do 30 let včetně 18leté Marie Hervertové. Tu sdružení postavilo
dokonce na 2. místo, a má tak velkou šanci dostat se do zastupitelstva.
Zaneprázdněná studentka gymnázia působí už sedm let v zastupitelstvu
mládeže. „Časově bych to rozhodně zvládla. Něco málo bych omezila a pořád
mám v kalendáři volné chvilky, kdy jen prokrastinuju,“ přemýšlí o angažmá v
„dospěláckém“ zastupitelstvu. Podle ní je důležité, aby mládež řešila nejen
budoucnost svou, ale i tu národa. 21letá studentka Martina Richterová bude
kandidovat na 4. místě za SPD. Účastí v zastupitelstvu by k zájmu o veřejné
dění chtěla motivovat vrstevníky. Vášeň pro komunální politiku u lidí postrádá i
20letá dvojka Pirátů Kateřina Stojanová. K současným zastupitelům nešetří
kritikou. „Spousta z nich tam chodí jen mačkat čudlíky. Působí na mě
neuvěřitelně unaveně, pasivně. Není to ani za mák svěží a aktivní, jak bych si
představovala,“ poznamenává. K podobně extrémně mladým kandidátům však
politolog nemá velkou důvěru. Jeho představě politika na svém místě odpovídá
finančně relativně zajištěný člověk s profesní zkušeností a sociálním statutem.
„Nechci se dotknout mladých, ale ti z toho nemají nic,“ upozorňuje Novotný.
Podle něj jsou snadno zkorumpovatelní a jejich kandidaturu považuje za
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nedostatek sebereflexe. Heslo „mládí vpřed“ posouvají i komunisté, přestože
jejich průměrný věk je se skoro 60 lety nejvyšší ve městě. Na špici jsou stávající
uvolněný zastupitel, 30letý Jaroslav Růžička, a jen o čtyři roky starší Lukáš
Pařízek. „Středisková rada má v nás mladé důvěru, protože máme nové
myšlenky,“ vysvětluje ochranář přírody Pařízek. „Starší cítí potřebu generační
obměny,“ potvrzuje předseda okresního výboru Josef Šenfeld, který lituje, že
to komunisté nemají stejně v ostatních městech a obcích. Mladé má na čelných
místech kandidátky i hnutí ANO. 34letý produktový manažer Marek Kocánek a
o rok mladší archivář Jiří Adámek na dvojce a trojce se do zastupitelstva
nejspíš dostanou stejně jako 31letý historik Filip Hrbek, kterého do voleb posílá
ODS na 4. místě.
•

Park Václava Havla se změnil v čítárnu: Litoměřická městská knihovna
změnila Park Václava Havla v čítárnu pod širým nebem. Pro návštěvníky
připravila stan s dřevěnou knihovnou a pro pohodlí návštěvníků houpací sítě a
sedací vaky. Začal totiž 5. ročník festivalu Města čtou, který probíhá poslední
prázdninové dny od středy 29. srpna do neděle 2. září. Vedle pohodové
atmosféry nabízí festival pestré aktivity. Letošní ročník odstartovalo autorské
čtení tvůrčích seniorů litoměřického Spolku LiPen. Vedle lokálních autorů se
návštěvníci festivalu setkali s Evou Francovou, autorkou oblíbené Kuchařky ze
Svatojánu. Pozvání přijal také spisovatel Michal Viewegh, který představil svou
knižní novinku Muž a žena. Ve čtvrtek 30. srpna mají rodiny s dětmi možnost
zajít na Piknik v trávě v duchu fair trade.
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Září
•

S tříděním odpadu pomáhá nová mobilní aplikace: Kde se nacházejí
jednotlivá stanoviště kontejnerů na tříděný odpad nebo jaké kontejnery tam
stojí, lze zjistit prostřednictvím interaktivní mapové aplikace. Poskytuje základní
informace o nakládání s odpady ve městě. Jednotlivé barevně odlišné ikony
prozradí, jaký kontejner se na daném stanovišti nachází, co do něj lze vhazovat
a co nikoliv. Zajímavou funkcí aplikace je možnost vyhledání nejbližších
kontejnerů na tříděné odpady v místě trvalého bydliště. Stačí zadat adresu a
aplikace zobrazí nejbližší kontejnerová stání. Kromě kontejnerů na separovaný
odpad lze v aplikaci nalézt i 14 stanovišť s kontejnery na textil, 6 červených
kontejnerů a 3 E-Boxy na drobné elektrozařízení a umístění sběrného dvora.
Mapovou aplikaci naleznete na Geoportálu města.

•

Vinaři otevřeli své sklepy: Další ročník unikátní akce otevřel v sobotu sklepy
vinařů z Litoměřicka. Vína lidé ochutnali přímo od pěstitelů jak z malých vinařství
tradičního směru, tak i z většího a moderně zařízeného podniku. Ústředí akce
bylo na návsi ve Velkých Žernosekách, kde nabídlo lidem svá vína nejvíce
pěstitelů. Zapojila se i vinařství Pod Radobýlem v Žalhosticích, Vinařství sv.
Tomáše v Malých Žernosekách nebo Vinařství Johann W v Třebívlicích. Mezi
jednotlivými zastávkami jezdily „vínobusy“, lidé se přepravovali také přívozem.
Vína degustovali za žetony.

•

Jubilejní Máchovka hlásí rekord. Soutěží osmdesát textů: Nyní už desetiletá
literární soutěž Máchovou stopou, kterou pořádá Knihovna K. H. Máchy, má
letos dosud nejvíc přispěvatelů. Texty o 50 slovech na téma Nejistá budoucnost
poslalo 57 dospělých a 23 středoškoláků. Psaly celé rodiny, příspěvky došly
nejen z celé ČR, ale i ze Slovenska a z Rakouska. Hodnotit je bude porota
složená ze spisovatelky Ireny Douskové, básníka Milana Děžinského a
redaktora Jaroslava Balvína. Vyhodnocení čeká pisatele v listopadu v
Litoměřicích.

•

Ztráty kvůli suchu 200 milionů: Zemědělci na Litoměřicku mají většinu sklizně
za sebou. Úroda je špatná. Zoufale suchý rok si vybírá svou daň. Ztráty, které
zemědělcům na Litoměřicku letos vzniknou vlivem nedostatku vláhy, dosáhnou
až 200 milionů korun. Stát jim je kompenzuje jen z části, v celém Česku se totiž
ztráty odhadují až na 12 miliard korun. Například vedení společnosti
Agrokomplex Bohušovice nad Ohří odhaduje ztrátu na tržbách způsobenou
suchem přes 15 milionů korun, z toho celou třetinu na dřeňovém hrášku pro
zpracovatele a dva miliony na obilninách. Vlivem sucha tratí zhruba 10 procent
na výnosech obilovin společnost Agro Hoštka, tuto ztrátu mírně sníží lepší
výnosy řepky olejky. Největší propad, asi 40 procent, bude mít firma u chmelu
„Vypořádali jsme se s objemem pro krmné dávky pro 1 500 kusů skotu, zásoba
by nám měla stačit do příští sklizně. Nesmí se však opakovat klima letošního
roku,“ řekl ředitel společnosti Lubomír Hubal. S problémem nízkého výnosu
kukuřice se těžko vyrovnává ZD Klapý, které se zaměřuje na chov skotu a siláží
„živí“ bioplynovou stanici. V obou případech upravuje krmné dávky a vstupy.
„Zatímco dlouhodobý průměr výnosu kukuřice z hektaru činil 400 metrických
centů, letos je poloviční. Ještě horší situaci očekáváme u cukrovky. Je malá,
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což bude komplikovat sklizeň a zvýší ztráty. Poslední kontrolní odběry z
minulého týdne ukázaly, že její výnos bude asi 25 tun z hektaru, což je proti
jiným létům třetina. Výši úrody déšť už nezachrání, naopak se obávám, že řepa,
která má vysokou cukernatost kolem 21 procent, by vlivem vláhy začala cukr
spotřebovávat na vývin nových listů,“ sdělil ředitel ZD Klapý Otakar Šašek.
Zemědělce však netrápí jen ztráty na plodinách, ale například také výkupní ceny
masa. U jatečně upraveného vepřového masa v současné době dostávají 27
korun za kilogram, ale deklarovaná cena je o 10 korun vyšší.
•

Političky si předávaly zkušenosti: Jaké jsou příběhy a zkušenosti žen, které
působí v politických pozicích a veřejných funkcích? A proč je na komunální
úrovni zastoupeno nejvíce žen a s vyšší úrovní politiky jejich počet ubývá? Tím
se zabývala asi třicítka žen v politice a veřejném životě například z Děčína, Ústí
či Jirkova v úterý 4. září v litoměřickém grandhotelu Salva. S příspěvky
vystoupily i bývalá ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Michaela
Marksová nebo současná poslankyně za Piráty Olga Richterová. Akci iniciovala
socioložka a zakladatelka organizace LibuShe Lenka Simerská.

•

Kandidují lidé všech profesí: Typičtí zájemci o křeslo v zastupitelstvu dělají
na sebe, pro stát nebo jsou na penzi. Přes dvě stě tisíc mužů a žen stojí o křesla
v zastupitelstvech napříč zemí. O ta litoměřická se jich v deseti stranách a
sdruženích utká 270. Podle okresní statistiky jsou lidé zapsaní na kandidátky
nejčastěji živnostníci a podnikatelé: skoro 14 procent z celkem tří tisíc lidí. Do
zastupitelstva chce i devět procent důchodců. Zajištěný penzista v komunálu
pasuje i do představy odborníka. „Zodpovědný politik je finančně relativně
zajištěný člověk s určitou profesní zkušeností a odpovídajícím sociálním
statutem,“ myslí si politolog Lukáš Novotný z ústecké Univerzity J. E. Purkyně.
Obojí spojuje 66letý trafikant Josef Čech, který podniká už od sametové
revoluce. Krámků s novinami, ale i jiným zbožím měl dřív víc, na penzi si nechal
jediný. Tisk a tabák sám prodává, je tak v dennodenním kontaktu s běžnými
lidmi. Ani v komunální politice není nováčkem. Od začátku 90. let působil v
litoměřické ČSSD, po neshodách ale stranu před pěti lety opustil. „Letos mě
zaujal Tomio Okamura, program strany SPD i lidé, kteří za ni v Litoměřicích
kandidují,“ líčí trafikant, kam ho vítr zavál. Ve statistice těch, kdo usilují o vliv na
chod samosprávy, následují se šesti procenty učitelé. Mezi nimi i profesor
litoměřického gymnázia Petr Bašus, který jako bezpartijní kandiduje za
litoměřickou KDU-ČSL. Mezi profesemi lidí, kteří usilují o to dostat se do
litoměřického zastupitelstva, jsou někdy i takové, které bychom nečekali. Jako
třeba archivář anebo historik, a to vůbec ne na nevolitelných místech: za ODS
o křeslo bojuje na 4. místě historik Filip Hrbek, za ANO na místě třetím Jiří
Adámek z litoměřického Státního oblastního archivu.

•

Filmový festival bavil a přilákal desítky diváků: Nezávislost, nespoutanost a
svoboda byla témata v neděli ukončeného 18. ročníku Filmového festivalu
Litoměřice. Filmové projekce a řadu doprovodných akcí navštívilo několik
stovek diváků. Největší úspěch zaznamenala úvodní projekce nového českého
filmu Jan Palach, které se zúčastnil také režisér Robert Sedláček. Ústředním
tématem se festival připojil i k oslavám 100 let od založení samostatné
Československé republiky. Od pátku do neděle mohli návštěvníci zhlédnout
více než 20 filmů, z nichž některé získaly ocenění na prestižních festivalech.
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•

Ekonomové Univerzity Karlovy sestavili žebříček měst: Ekonomové z
Univerzity Karlovy vystavili starostům měst vysvědčení za to, jak jejich sídla
hospodárně a férově udělují veřejné zakázky, i za to, jaká jsou rizika pochybení
či plýtvání. Hodnocení vycházelo z tvrdých dat o všech zakázkách v režimu
zákona za roky 2015 až 2017. Zakázky byly zkoumány pomocí devíti indikátorů
hodnotících například konkurenci, použitá kritéria či počty změn a dodatků.
Zadavatel mohl teoreticky dosáhnout 100 procent. Mezi 59 velkými městy
zvítězil Děčín (83 %), Litoměřice skončily 30. (73 %) těsně před Prahou. V
kategorii malých měst zvítězila mezi 155 sídly Aš (85 %), 17. místo má Terezín
(78 %), 50. Lovosice (72 %) a 139. Roudnice nad Labem (69 %). Cílem
hodnocení není jen informovat veřejnost, ale i startovat soutěž mezi městy a
motivovat je k transparentnějšímu uveřejňování, lepšímu soutěžení či přípravě
projektů.

•

Nejstarší Litoměřičanka oslavila 102. narozeniny: dobrá nálada, jazzová
hudba a zástupy gratulantů. Tak vypadala úterní oslava v Domově pro seniory
na Dómském pahorku v Litoměřicích. Paní Vlasta Šumová, nejstarší obyvatelka
Litoměřic, zde s neuvěřitelnou fyzickou i duševní svěžestí oslavila své 102.
narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli ani vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková, ředitelka základní umělecké
školy Dominika Valešková a starosta Ladislav Chlupáč.

•

Kino Máj čeká redigitalizace, kvalitnější bude obraz i zvuk: Kino Máj projde
od 17. do 22. září redigitalizací. V tu dobu bude mimo provoz. Výsledkem
projektu za 2,6 milionu korun bude nový projektor s obrazovým rozlišením ve
4K, kvalitnější zvuk a kvalitnější 3D systém, který si vyžádá pořízení vlastních
polarizačních brýlí diváky. „Cena brýlí by neměla přesáhnout třicet korun. Vydrží
lidem podle toho, jak s nimi budou zacházet,“ dodala ředitelka MKZ Věra
Kmoníčková.

•

Zahrada Čech si připomíná 100 let republiky: Od pátku 14. do soboty 22.
září patří litoměřické výstaviště příznivcům veletrhu Zahrada Čech. Letos na
návštěvníky čeká na 500 prodejců a vystavovatelů z oborů pěstitelství,
zpracování plodin, domu, chalupy a využití volného času. Loni devítidenní akci
navštívilo 86 tisíc lidí, letos, kdy je veletrh věnován 100. výročí vzniku ČSR,
pořadatelé očekávají podobný počet. „Návštěvníky čeká nejen pestrý sortiment,
ale stejně bohatý doprovodný program, na úvod s vyhodnocením soutěží o
regionální značky potravin, v sobotu se soubojem amatérských kuchařů při
finálové soutěži časopisu Receptář o nejlepší prvorepublikový recept. Na
pondělí je připraveno finále klání výrobců kysaného zelí,“ připomněla obchodní
manažerka společnosti Zahrada Čech Michaela Mokrá.

•

Zastupitelé města se loučili: Naposledy se 13. záři sešli litoměřičtí zastupitelé
ve složení daném minulými volbami. Největší emoce vzbudilo čtvrt milionu
požadovaných Destinační agenturou České středohoří na konferenci Stop and
Stay, přínos geotermálního vrtu městu a opožděný přesun Základní umělecké
školy do budovy velitelství. Opoziční zastupitel Vladimír Matys (ANO)
bilancoval: „Koalice se k nám chovala nadřazeně. Neprosadili jsme jediný
návrh.“ Starosta Ladislav Chlupáč (ODS) oponoval: „My bychom zase mohli říct,
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že pro některé důležité návrhy jste nehlasovali.“ Poděkování opozice i koalice
patřilo úředníkům města, na závěr si všichni připili oblastním vínem.
•

Zahrada Čech začala oceněními: První den veletrhu se křížil s vinobraním,
přesto ho navštívilo několik tisíc lidí. Úvod 42. veletrhu Zahrada Čech
pořadatelům vyšel, několik tisíc návštěvníků včera nahlédlo do expozic, kde se
snoubily ty nejlepší výpěstky ovocnářů, zelinářů, šlechtitelů, zahrádkářů a
zpracovatelů plodin s aranžmá oslav 100 let vzniku republiky. Nejvýstižněji to je
vidět v pavilonu A, jehož interiér hraje díky plodům ovoce a zeleniny všemi
barvami. Pořádající společnost Zahrada Čech přivedla do areálu na 500
prodejců a vystavovatelů, většina z nich přivezla výpěstky a potřeby pro
zahradu, dům a chalupu. „Jezdíme na veletrh každý rok, abychom omladili
školkařskými výpěstky náš malý sad. Dnes si odvážíme dvě meruňky a sadbu
jahodníku, bylinky a semena okrasných květin. Líbil se nám pavilon G
připravený Českým zahrádkářským svazem, kde je vedle soutěžních
zahrádkářských výpěstků zajímavá expozice prvorepublikového zahradnického
nářadí,“ svěřil se Karel Král z Ústí nad Labem. Slavnostního zahájení veletrhu
se chopil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, který předal obchodní ředitelce výstaviště Michaele Mokré
certifikát potvrzující zařazení Zahrady Čech mezi 26 akcí v projektu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje. Mezi hosty, kteří popřáli veletrhu mnoho úspěchů, byl
ministr zemědělství Miroslav Toman, prezident Agrární komory ČR Zdeněk
Jandejsek a litoměřický biskup Jan Baxant.

•

Starostové dostali vysvědčení: Ekonomové z Univerzity Karlovy vystavili v
žebříčku zIndex starostům měst vysvědčení. Hodnotili, jak hospodárně a férově
jejich města udělují veřejné zakázky či jaká jsou rizika pochybení a plýtvání.
Obce Litoměřicka nenadchly. Žebříček zIndex vychází z výzkumu týmu
ekonomů a programátorů ve spolku Econlab při Univerzitě Karlově. Ten
zanalyzoval data o všech zakázkách v režimu zákona za roky 2015 až 2017.
Obce mohly teoreticky dosáhnout 100 procent. Mezi 59 velkými městy zvítězil
Děčín s 83 %, Litoměřice skončily na 28. místě se 73 %. V kategorii malých
měst zvítězila mezi 155 sídly Aš s 85 %. V této kategorii byla z bývalého okresu
Litoměřice hodnocena tři města. Terezín, který se 78 % obsadil 11. místo,
Lovosice v hodnocení získaly 72 % a jsou 49. Nejhůře dopadla Roudnice nad
Labem, která skončila s 69 % na 139. místě. V Litoměřicích ekonomové
hodnotili například první etapu modernizace autobusového nádraží, zateplení
ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova nebo rekonstrukci Palachovy ulice. Ve čtyřech
hodnocených kategoriích získalo město body vysoko nad republikovým
průměrem například v rozdělování zakázek mezi širší okruh firem nebo v
používání nástrojů podporující vyšší konkurenci firem. Pod republikový průměr,
i když jen o několik málo procent, se Litoměřice dostaly naopak v hodnocení
konzistentního jednání při zadávání zakázek. Znamená to, že radnice častěji
veřejné zakázky ruší, případně pozměňuje jejich zadání. „S obdobným
případem se Litoměřice potýkaly například v loňském roce. Je to však dáno tím,
že často bývají nejasné zadávací podmínky ze stran poskytovatelů dotací, takže
dochází k úpravám v průběhu řízení, a to nikoli vinou města,“ vysvětlila mluvčí
litoměřické radnice Eva Břeňová.
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•

Stavby nabraly zpoždění: Rekonstrukce ulice Palachova i tržnice se protáhly,
ale spějí prý ke zdárnému konci. „Palachovka“ měla být hotová na konci
prázdnin. Ale není. Na tržnici se mělo prodávat už měsíce, ještě není
zkolaudovaná. V budově bývalého vojenského velitelství měly už tři roky
trylkovat děti ze ZUŠky. Počkají si další roky. Zdržení těchto akcí litoměřická
radnice vysvětluje nedostatky na straně zhotovitele nebo nároky hygieny. Na
rekonstrukci Palachovy ulice od loňského jara pracuje společnost Eurovia, měla
ji mít hotovou koncem srpna. To by uvítala hlavně ZUŠka. Stavba však s
prázdninami pokročila i k její budově a chvíli tam pobude. „Dokončení
plánujeme na začátku listopadu,“ slibuje mluvčí Eurovie Iveta Štočková. Včasné
dokončení podle ní zhatila zima. „Zavázali jsme se na každé etapě pracovat
150 dní s tím, že při nevhodných klimatických podmínkách práce přerušíme.
Tak se kvůli extrémně nízkým teplotám stalo,“ vysvětluje mluvčí. To potvrzuje
Jiří Novák z doksanské observatoře ČHMÚ. „Velmi nízké teploty panovaly od
konce února až do konce března,“ uvádí. Město nad prací společnosti
spokojeností nehýří. „Museli jsme třikrát nechávat předlažďovat velkou část
chodníku, protože je nedostatek dlaždičů, kteří to skutečně umějí. A my
nemůžeme přebírat nekvalitně odvedenou práci,“ říká starosta Ladislav
Chlupáč. Eurovii za nesplnění termínu druhé etapy dalo město pokutu skoro
milion korun. Pokud nestihne třetí etapu, přijde další sankce. „Jde nám ale o to,
aby byla ulice hotová nejpozději do konce roku,“ říká Chlupáč.

•

Biskup se setkal s Rathem: Hlava Litoměřické diecéze, biskup Jan Baxant,
minulou neděli poobědval s kandidátem na senátora za litoměřický volební
obvod Davidem Rathem. Setkání bylo podle něj náhodné a neznamená, že jeho
kandidaturu jakkoliv podporuje. „Přijmu každého, kdo se se mnou chce setkat,
včetně politiků a veřejných činitelů, jak nám radí papež František,“ vysvětlil
Baxant. „Dosud jsem ho znal jen z médií jako arogantního, ale nesmírně
inteligentního člověka, který velmi pohotově mluví. Při osobním setkání jsem
měl dojem, že v kriminále zpokorněl,“ uvedl biskup.

•

Pivovar do roka ožije: Na rekonstrukci objektu přispěje stát. Dojde i na
obnovení výroby piva pod značkou Kalich. Jeho historie sahá až do začátku 18.
století, od roku 2002 je však prázdný. Bývalému pivovaru v Litoměřicích teď
svitla naděje. Radnice totiž uspěla s žádostí o dotaci u ministerstva průmyslu a
obchodu. To městu poskytne 11,4 milionu korun z programu Restart určeného
na regeneraci brownfieldů. Rekonstrukcí projde levá část objektu, kterou město
nabídne k pronájmu podnikatelům. Dojde i na obnovení výroby piva pod
značkou Kalich. „Do konce letošního roku chceme vyhlásit výběrové řízení na
zhotovitele projektu, celkové náklady na jeho realizaci by neměly přesáhnout
22 milionů korun,“ informovala vedoucí odboru územního rozvoje města Venuše
Brunclíková. Radnice předpokládá, že rekonstrukce levé části bývalého
pivovaru potrvá rok a už pracuje na záměru rekonstrukce jeho druhé části.
Podle místostarosty Karla Krejzy je reálné předložit už příští rok ministerstvu ke
schválení další žádost z téhož programu.
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•

Město se raduje z dalšího ocenění: Až do finálové osmičky se probojovalo
město Litoměřice v soutěži „Investičně atraktivní region 2017“. Cenu za
litoměřický úřad před několika dny převzal od pořadatele agentury CzechInvest
tajemník Milan Čigáš. Soutěž hodnotí, jak se města a obce starají o své
investiční a podnikatelské prostředí, jak rozvíjí podnikání na svém území tak,
aby to přinášelo užitek jak podnikatelům, tak všem jejím obyvatelům. Soutěžilo
celkem 26 měst, vítězem se stalo město Kunovice.

•

Úřad rozšiřuje linku pro neslyšící: Tichá linka získala dva nové tablety, které
převzala od provozovatelů služby. Občané s handicapem mohou službu
využívat prostřednictvím notebooku umístěného na odboru sociálních věcí.
Klient je na úřadě dálkově spojen s osobou, která úředníkovi přetlumočí
požadavek, s nímž neslyšící člověk přichází.

•

Memoriál Míry Vostrého letos přivítal rekordní počet hráčů: Šestý ročník
Memoriálu Míry Vostrého ve stolním tenisu měl nejvyšší účast ze všech
dosavadních ročníků. Tradičního turnaje mládeže, který je od počátku
podporován Fondem Hennlich a Ústeckou komunitní nadací, se letos zúčastnilo
45 hráčů a hráček z Ústeckého kraje. Soutěž byla společná pro starší žáky a
dorost a současně pro chlapce a dívky. Oceněni byli vždy tři nejlepší hráči a
hráčky v každé kategorii. Mezi dorostenci byl nejlepší Viktor Skokan z TTC
Litoměřice, ve stejné kategorii mezi dívkami zvítězila Kristýna Kacálková z
SKST Děčín. V hlavní kategorii Memoriálu, tedy ve starších žácích, zvítězil
Václav Vítů z TJ Krupka, žákyně ovládla Eliška Petržilková z TTC Litoměřice.

•

Urbanová zpívala pro hospic: U příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky vystoupila včera v Kulturním centru slavná operní
pěvkyně Eva Urbanová. Výtěžek benefičního koncertu byl věnován Hospici sv.
Štěpána. Zpěvačku při koncertě doprovodilo Moravské klavírní trio.
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Říjen
•

Benefiční koncert pomohl hospici, město rozdalo ceny: Kulturní a
konferenční centrum přivítalo ve středu operní zpěvačku Evu Urbanovou. Její
výkon ocenilo publikum vestoje. Letošní 7. ročník benefičního koncertu vynesl
rekordní výtěžek ze vstupného Hospici sv. Štěpána. Zpestřením bylo předání
Cen A. Klára osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj zdravotní a
sociální oblasti v Litoměřicích: Miroslavě Pištěcké (psychoterapeutka), Ivanu
Weidenhofferovi (interní lékař se specializací na endokrinologii), Janu Milotovi
(primář urologického oddělení litoměřické nemocnice), Janě Wünschové
(organizátorka turistických a seniorských akcí), Milanu Pršovi (dlouholetý
pracovník sociálních služeb) a Dušanu Boučkovi I. M. (dříve sociální pracovník
MÚ).

•

Litoměřický klub LiPen zazářil v seniorské soutěži: Čtenářský klub LiPen
působící při Knihovně K. H. Máchy se umístil na 3. místě v celorepublikové
soutěži Senior roku v kategorii Nejlepší seniorský klub. Ocenění je za celoroční
činnost. Pod Spolek LiPen spadá klub tvůrčího psaní a páteční Dopoledni klub
aktivního stáří. Pořádá akce, procházky, Noc literatury, spadají pod něj i
senioři-harmonikáři atd. Ocenění získal klub v neděli v pražském divadle ABC.
Cenu Senior roku vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační
senioři.

•

Výstaviště hostí Techdays: Věda a technika. Třetí ročník akce zaměřené na
podporu technického vzdělávání Techdays začal včera na výstavišti Zahrada
Čech v Litoměřicích. Několik desítek středních a vysokých škol technického
zaměření z celého kraje tam prezentuje svůj výukový program a snaží se
zaujmout žáky 8. a 9. tříd základních škol, své případné budoucí studenty.
Nechybí praktické ukázky učebních oborů či středoškolské odborné činnosti.
Představují se firmy, jež se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných, technicky
vzdělaných lidí. V rámci akce se koná i seminář pro výchovné poradce působící
na ZŠ a svou činnost představí i Technický klub mládeže, jež nabízí zájmovou
činnost.

•

Vše OK, urny jsou na místě: S hlasy se nekupčí a ve všech volebních
místnostech čekají komisaři v plném počtu. Hlasování, které může zatřást
radnicemi a úřady a naznačí i nástupce senátora Hassana Meziana, začíná.
Nad souběhem dvou voleb komisaři nejásají. Ty komunální jsou kvůli možnosti
křížkovat své favority napříč stranami a sdruženími obávané. Zkušená volební
komisařka ze Štětí ale strach nemá. „Bála bych se možná při stoprocentní
účasti. Seděla jsem ve volebních místnostech několikrát a nikdy jsem nezažila
žádné problémy,“ říká Markéta Žižková Weberová. Ta, stejně jako všichni
komisaři, dostane za službu větší odměnu než minule. I vzhledem k tomu jich
neměli v Litoměřicích, Lovosicích ani Roudnici problém sehnat dost. S
případnými excesy jim pomohou policisté. Poblíž volebních místností se budou
pohybovat ti uniformovaní i kriminalisté, aby monitorovali nezákonné praktiky.
K žádným, které by mohly ovlivnit výsledky voleb, zatím nedošlo. „Policie v
okrese Litoměřice neprověřuje žádné oznámení, které by souviselo s
nadcházejícími volbami,“ ujišťuje Daniel Vítek z krajského policejního
ředitelství. Do komunálních voleb mohou občané volit pouze v místě trvalého
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bydliště. O voličské průkazy do těch senátních projevili v Litoměřicích zájem 6,
v Lovosicích 2 a v Roudnici 4 lidé. „Volit senátora mohou ovšem jen na území
volebního obvodu číslo 29, zahrnujícího oblasti Litoměřicka a Slánska,“
připomíná vedoucí správního odboru litoměřického městského úřadu Jaroslav
Lachman. Do místního zastupitelstva mohou podle svého trvalého pobytu volit
i cizinci z EU. V Litoměřicích jich bude osm včetně Poláka, Němce, Itala a
Slováka. „Dva cizinci zažádali nově, ostatní už v dodatku seznamu voličů
evidujeme z dřívějška,“ zmiňuje Lachman. V Lovosicích podle mluvčí Ivany
Kocánkové žádní cizinci o hlasování zájem neprojevili. „V Roudnici požádali
jeden Slovák, Němec a Angličan,“ doplňuje mluvčí tamní radnice Jan Vancl.
Jednotlivé volební místnosti zůstávají zpravidla tam, kde na ně jsou lidé zvyklí.
O tom, kde volit, informují plakáty, weby měst a obcí a také štítek obálky s
hlasovacími lístky doručené poštou. K některým změnám ale došlo. V
Litoměřicích se vrací volební komise z autosalonu v Želeticích do nedaleké
Naděje. V Lovosicích přemístili 9. okrsek z ubytovny Nádražní do MŠ v
Terezínské ulici.
•

Exsoudce Knotek půjde do vězení: Odvolací krajský soud zpřísnil bývalému
litoměřickému soudci Josefu Knotkovi trest za korupci z podmínky na 3 roky a
3 měsíce vězení. Informoval o tom iDNES. Proti rozsudku jsou možné jen
mimořádné opravné prostředky, např. dovolání k Nejvyššímu soudu.

•

Lidé volí nové zastupitele: Bez problému se včera rozběhly volby v okrese,
hlasovat můžete ještě do dnešních 14 hodin. Rušno jako na arabském bazaru
bylo včera hned od 14 hodin v leckterých volebních místnostech Litoměřic
včetně té na městském úřadu v Pekařské. Přešlapovali tu mladí, staří, lidé v
kvádru i křiváku, otcové se syny i manželé po zlaté svatbě. Volby do
zastupitelstev radnic a úřadů i ty senátní se rozjely v celém okrese, na vaše
hlasy čekají komisaři ještě do dnešních 14 hodin. V Litoměřicích probíhalo vše,
jak má. „Volební místnosti otevřely včas, žádné problémy neevidujeme,“ řekl
včera v 17 hodin vedoucí správního odboru městského úřadu Jaroslav
Lachman. Na konstatování, jaká bude nakonec volební účast, bylo včera brzy.
„Byl jsem kontrolovat volební místnosti kolem 15. a 16. hodiny. Lidé chodili, ale
o procentuální účasti je předčasné hovořit,“ dodal Lachman. I podle policie bylo
vše v pořádku. „V litoměřickém okrese policie nezaznamenala žádný případ
porušení zákona s ohledem k probíhajícím volbám,“ ujistil policejní mluvčí
Daniel Vítek. Odvolil i biskup litoměřický Jan Baxant. „Nechci říct koho,“ řekl s
tím, že by odtajněním svých favoritů nerad někoho ovlivňoval. „Volím toho,
koho znám a ke komu mám důvěru,“ dodal. „Občas někdo poukazuje na nějaké
nešvary ve společnosti, které se mě někdy také dotýkají. A přitom se mě ptá,
zda za této situace volit. Vyzvu ho vždy, aby šel volit podle svého nejlepšího
svědomí. Aby nezůstával doma, protože tím spíš potom může být nespokojen,
že se nic nemění k lepšímu,“ prohlásil biskup.

•

Volby v Litoměřicích ovládla ODS, její lídr má i na Senát: Tradiční tahoun
politiky města v letošních volbách o dva mandáty posílil. ODS pod vedením
Ladislava Chlupáče je s 27,35 procenta vítězem voleb do litoměřického
zastupitelstva. Strana v něm obsadí 9 křesel. ANO skončilo s 22,20 procenta
druhé, má 7 míst. Před 4 roky přitom Babišovo hnutí v Litoměřicích těsně
vyhrálo. Volební účast v královském městě byla 42,63 procenta. 10procentní
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hranici v něm překročili už jen Zelení s Piráty, kteří jsou s výsledkem 11,10
skokanem voleb. Před 4 roky nejen že tu Piráti vůbec nekandidovali, ale Zelení
skončili až pátí. Společně nyní získali 4 křesla v zastupitelstvu. S výsledkem 9
procent skončili Severočeši, mají 3 zastupitele. O procento méně dali voliči
komunistům, obsadí 2 křesla. Kolem 6 procent a 2 místa má sdružení Sport a
zdraví. KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09 i nováčci SPD mají pod pět procent a do
zastupitelstva se vůbec nedostali. Týká se to i tří současných radních z ČSSD
a TOP 09 včetně místostarosty Pavla Grunda (ČSSD). Pokud se starostou
stane znovu Ladislav Chlupáč, bude to jeho 5. volební období a dovršit by tak
mohl 20 let ve funkci. Radovat se může hned nadvakrát. Postupuje totiž také
za litoměřický volební obvod do 2. kola senátních voleb. I zde má stejnou
konkurenci jako v komunálu, o definitivní přízeň voličů se utká s lékařem
Ondřejem Štěrbou z ANO. Chlupáčovi v 1. kole dali lidé zhruba o pět procent
hlasů víc. Překvapením senátních voleb je třetí místo bývalého dlouholetého
ředitele litoměřické nemocnice Miroslava Jiránka, který v kampani nebyl téměř
vidět. Slušně se umístili Libor Uhlík a Josef Šenfeld, nejkontroverznější
kandidát David Rath naopak propadl.
•

Biskup litoměřické diecéze Jan Baxant slaví sedmdesátiny a říká: „Dožít
se osmdesátky je něco navíc. Přeju si pevné zdraví“. Na svůj biskupský post
za pět let rezignuje. „Já bych to klidně ustanovil už dřív. Síly a psychika už v
takovém věku nejsou úplně v pořádku, člověk je unaven,“ říká Baxant.

•

Vstup do Richardu hlídá kamera: Bezpečnostní agentura i policie vyvracejí
fámy, že se chodí do Richardu. Vstup do podzemní továrny Richard je už více
než měsíc zabezpečený proti vniknutí zvědavců. Po prvních úpravách vstupu,
které Památník Terezín nechal provést už v srpnu, někdo odstranil navařenou
kovovou desku a proboural zazděnou díru v betonové stěně, kterou se
dobrodruzi mohli dostat dovnitř. Ta je nyní opět zazděná. A vstup navíc hlídá
kamerový systém.

•

Boj o Senát vrcholí. Starostu vyzve lékař: Podporu vypadlých kandidátů do
Senátu mají jak Chlupáč, tak Štěrba. O vítězi rozhodne i účast. Do finále jde
bitva o křeslo senátora za litoměřický obvod. Kdo na něj na příštích 6 let
usedne, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS s podporou STAN), nebo
lékař Ondřej Štěrba (ANO)? Součet hlasů vypadlých protikandidátů, kteří je
podpořili, hovoří pro Chlupáče. Duel ale k urnám nejspíš přiláká daleko méně
voličů než v prvním kole. Hlasování se možná vzdají i ti Litoměřičané, kteří
Chlupáče chtějí, ale jen na jedné židli: jako jejich starostu. 66letý Chlupáč se
cítí na obě dvě funkce. „Sílu, chuť a zkušenosti na to mám,“ řekl s tím, že by
určitě neošidil ani práci ve městě, ani v Senátu. „Měl jsem mnoho rozhovorů se
starosty, kteří jsou zároveň senátory. Obě dvě práce se dají skloubit. V
současnosti jsem na tom s kondicí dobře,“ doplnil. Rovněž 47letý
gastroenterolog Štěrba by si chtěl částečně uchovat lékařskou praxi. „V
žádném případě neopustím povolání lékaře. Vykonávám je už od roku 1995 a
dělám to rád,“ uvedl s tím, že by v ordinaci omezil pouze některé dny v měsíci,
v nichž by se věnoval naplno senátorské činnosti. Oba dva pokračovali v
kampani hned od pondělí. Jezdili po okrese, aktualizovali plakáty, do schránek
nechali roznést letáky a financemi nešetřili ani na reklamu na Facebooku.
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•

Senátorem se stal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč: Kandidát ODS v
křesle Senátu vystřídá Hassana Meziana, který post neobhajoval. Ladislav
Chlupáč (ODS) zasedne do křesla Senátu za litoměřický volební obvod. Na
dalších šest let tak vystřídá Hassana Meziana (ČSSD), který mandát senátora
neobhajoval. Nad protikandidátem Ondřejem Štěrbou měl litoměřický starosta
více než 10procentní náskok. „Z výsledku mám velkou radost,“ řekl Chlupáč v
sobotu v Kavárně s párou, kde sídlil jeho volební štáb. „Chci poděkovat všem
lidem, kteří mi dali hlas a tím i důvěru, i spolupracovníkům, kteří mi pomohli v
kampani. Je to pro mě velký úspěch a završení dlouholeté práce ve veřejné
správě, ale zároveň i závazek,“ předeslal.
Pro jeho vítězství bylo 56,40 procenta voličů, kdežto 47letého lékaře Štěrbu
svým hlasem podpořilo 43,59 procenta voličů. „Nebyla to tak fatální prohra,“
komentoval výsledek Štěrba. „Rozhodně nebudu malomyslný. Mám podporu
značného procenta voličů jak v senátních volbách, tak i v těch do litoměřického
zastupitelstva, a za to pokorně děkuji. Budu pracovat dál,“ vzkázal Štěrba svým
příznivcům. Účast v druhém kole senátních voleb byla tradičně nízká, k urnám
v celém litoměřickém obvodu dorazilo jen 16,5 procenta voličů.
Přímo v Litoměřicích zvítězil Chlupáč s výsledkem okolo 60 procent oproti cirka
40 procentům hlasů pro Štěrbu, lékař ale starostu v několika okrscích o pár
procent porazil. V tom desátém v mateřince Lipová měli úplně stejný počet
hlasů. Chlupáč zvítězil s velkým náskokem v Roudnici nad Labem, Úštěku i ve
Slaném. V silné základně ANO Lovosicích, kde Babišovo hnutí dominovalo i
volbám do zastupitelstva, zvítězil s náskokem 20 procent Štěrba. První byl také
v Libochovicích, Žalhosticích nebo Horních Beřkovicích. Asi o 2300 hlasů
porazil Chlupáč Štěrbu už v 1. kole. Podporu oběma postupujícím vyjádřilo
několik kandidátů, kteří se do toho druhého neprobojovali. Libor Uhlík (Senátor
21) a nezávislý Josef Dobeš Chlupáčovi, Josef Šenfeld (KSČM), František
Novotný (SPD) a Jan Vondrouš (NE-VOLIM) Štěrbovi. S Chlupáčovým
vítězstvím byl v sobotu v Kavárně s párou spokojený právě pořadatel úštěckých
jarmarků Uhlík. „ODS se obrodila. Pana Chlupáče považuji za inteligentního a
slušného člověka, profesionálního politika a nevím o tom, že by byl někdy
zapojen do nějaké korupční kauzy. A je z demokratické, ne z populistické
strany.“ Chlupáčovo vítězství nebylo o tomto víkendu zdaleka jediné pro ODS,
v Senátu získala devět mandátů. „Dlouholetá trpělivá práce i změna ve vedení
nám pomohla. ODS dokázala přesvědčit lidi, že to myslí vážně,“ míní Chlupáč.
Ten s největší pravděpodobností na další čtyři roky obhájí i post starosty, ODS
totiž o minulém víkendu dominovala také volbám do zastupitelstva. „Během
tohoto týdne by mělo být jasno,“ ujistil Chlupáč.

•

Psi se předvedli na výstavišti: psí šampioni. Oblíbená soutěžní krajská
výstava psů všech plemen se konala v sobotu na výstavišti Zahrada Čech v
Litoměřicích. Už tradičně byla její součástí také speciální výstava tibetských
španělů. A nově pak pořádající spolek Nord Bohemia Canis uvedl speciální
výstavu mopsů, oblastní klubovou výstavu plemen čau, malého kontinentálního
španěla, shar-peje, černého teriéra a pudla. Letos se do soutěže přihlásilo na
450 psů a fen. Kromě výše zmíněných ras byla k vidění i celá řada dalších
plemen. Vítězem se stal anglický kokršpaněl černý Gustav Neit Ilony
Bednářové.
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•

Litoměřická koalice je bez překvapení: V radě budou s ODS Severočeši a
Sport a zdraví, v opozici skončí ANO, Zelení s Piráty a KSČM. Staronová
koalice je na světě. Vítěz voleb ODS bude spolupracovat se stávajícími
partnery, tedy Severočechy a Sportem a zdraví. Ve vedení města chybějí jen
TOP 09 a ČSSD, které ve volbách neobhájily žádný mandát. Koalice má
křehkou většinu jednoho hlasu. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhne 1.
listopadu. „Navážeme na minulé období, dokončíme rozdělané projekty,“
shrnul hlavní plány nové koalice lídr ODS Ladislav Chlupáč, který bude nadále
starostou. ODS posílí v radě o dva posty. Starostu, prvního místostarostu Karla
Krejzu a ředitele nemocnice Radka Lončáka doplní z ODS lékaři Leoš Vysoudil
a Petr Kubec a historik Filip Hrbek. Václav Červín ze Sportu a zdraví zůstane
místostarostou. „Chtěli bychom vybudovat kvalitní sportoviště pro fotbalisty i
atlety a víceúčelovou sportovní halu a také revitalizovat hřiště u základních a
mateřských škol,“ uvedl Červín za své sdružení. Největší změnou je povýšení
lídra Severočechů Lukase Wünsche z radního na místostarostu za vypadlého
Pavla Grunda (ČSSD). „Chceme nadále pomáhat s drobnými problémy lidem,“
shrnul priority sdružení Wünsch. V opozici zůstane ANO, Zelení s Piráty a
KSČM. Členové koalice chtějí klidnější volební období než to předchozí.
„Začala se sem promítat velká politika, jednotlivé strany šly proti sobě,“
připomněl Červín. I proto nebyla ve hře varianta velké koalice ODS s ANO, od
kterého měly v minulosti padnout tři podněty k soudu a trestní oznámení. „Se
současným vedením hnutí v Litoměřicích jsme se dohodli, že nic takového už
nebude,“ poznamenal starosta Ladislav Chlupáč.

•

ODS mohla křehkou většinu jednoho hlasu posílit spojenectvím se
Zelenými a Piráty. „Kdyby šli Piráti do voleb samostatně, o spolupráci bychom
vážně uvažovali,“ komentoval starosta. Vzpomínky na jednání se Zelenými tak
rozhodly o tom se spojenou platformou nespolupracovat. Z dosavadní
komunikace s opozicí podle ODS vyplynulo, že bude „klid na práci“. ODS jejím
zástupcům už nabídla místa v kontrolním i finančním výboru a vedení
některých komisí. Post předsedy kontrolního výboru nabídne nejprve hnutí
ANO, pak Zeleným s Piráty. Funkci dosud zastával člen KSČM jako uvolněný
zastupitel, což zbytku opozice vadilo. Koalice si tím měla od komunistů zajistit
podporu. „Ať by to byl kdokoli, další opoziční strana to může napadat. Je to
argument, který nemá opodstatnění,“ reagoval Chlupáč. Zrušení platu za tuto
funkci ODS zatím neřešila. „Záleží na stanovisku strany, která bude předsedu
mít.“ Chlupáč bude starostou i senátorem, poslancem je už rok místostarosta
Krejza. Druhého platu se nevzdává ani jeden. „Jsem schopen vykonávat obě
funkce stoprocentně,“ ujistil Chlupáč. Z finančního ohodnocení chce
podporovat nadační fond Kalich. Podobně to má Krejza. „Podporuji neziskové
organizace, spolky i Kalich.“ Podle Chlupáče se v novodobé historii snad
nestalo, že by město velikosti Litoměřic mělo zastoupení v obou komorách
parlamentu.

•

Hlavní krajské slavnosti jsou 26. až 28. října na výstavišti Zahrada Čech v
Litoměřicích: Ústecký kraj První československý prezident Tomáš Garrigue
Masaryk včera přijel do krajského Ústí nad Labem a setkal se s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem. Podobnou zprávu byste sotva hledali i ve vědeckofantastické literatuře, nicméně s trochou nadsázky k tomu skutečně došlo.
Ústecký kraj totiž na tiskové konferenci představil vrcholný program blížících
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se oslav 100 let od vzniku samostatného československého státu, a to zcela
stylově v restauraci s prvorepublikovou atmosférou i s živým prezidentem
Masarykem. Není divu, už příští týden se ve dnech 26. až 28. října výstaviště
Zahrada Čech v Litoměřicích promění v místo plné historie, muziky a zábavy,
kde ani Masaryk nebude chybět. „Zvolili jsme důstojný prostor, kam jsou
návštěvníci zvyklí jezdit během celého roku. Různé akce připomenutí 100 let
od vzniku ČSR probíhají už od začátku roku, zastupitelstvo na ně uvolnilo
částku deset milionů korun. Věřím, že nám krásné počasí vydrží i přes celý
příští víkend,“ říká hejtman Oldřich Bubeníček. V roli Masaryka se na výstavišti
představí známý bavič a zpěvák Vladimír Hron. „V každém pavilonu Zahrady
Čech najdou zájemci jinou expozici. Dobové kostýmy si oblékne až 250 lidí z
řad ochotníků, dobrovolníků i profesionálních umělců. Živé sochy pak představí
nejrůznější významné osobnosti jako například Emu Destinovou, Edvarda
Beneše či Milana Rastislava Štefánika. Vstupné je zdarma,“ zmiňuje mluvčí
krajského úřadu Lucie Dosedělová. Chybět nebudou ukázky tehdejšího
zdravotnictví spolu se zraněnými vojáky i blázincem. V pavilonu D proběhnou
exhibiční zápasy s boxerem Lukášem Konečným, v pavilonu A bude k vidění
Masarykova kancelář. „Pánové si přijdou na své v pánském klubu, kde se o ně
postarají sličné ženy. Pochopitelně ve vší slušnosti,“ prozrazuje ředitelka
Zahrady Čech Michaela Mokrá. V 6,5hektarovém areálu čekají na návštěvníky
také cirkus, dobové kolotoče či stánky s prvorepublikovými produkty. „Snažili
jsme se, aby celý koncept fungoval jako divadlo. Návštěvník vstoupí do děje
první republiky, kde se prostřednictvím scének dozví, jaký byl život v tehdejší
době,“ doplňuje Mokrá. Momentálně se na výstaviště přivážejí exponáty. „Je to
shluk všeho možného. Kromě exponátů z barrandovských studií máme věci z
místních divadel, ale také od našich babiček, které měly na půdách a ve
sklepích,“ připomíná Mokrá. Na gastronomickou nabídku dohlédne Asociace
kuchařů a cukrářů ČR. Nikde v areálu nebude klobása, návštěvníci ochutnají
polévky, sýry nebo jim řemeslníci ukážou, jak fungoval knihtisk. Ale pivo bude,
v době před sto lety se točil Březňák, takže ho v prvorepublikové restauraci
nabídneme,“ slibuje Mokrá.
Kraj spolu s litoměřickým výstavištěm dbá na to, aby oslavy měly co nejhladší
průběh také z hlediska dopravy.
„Řidiči zaparkují v docházkové vzdálenosti deset minut od areálu. Parkovacích
míst je v Litoměřicích zhruba 3500, jenom za výstavištěm je plocha pro 1600
aut. Kapacita je tak dostačující,“ podotýká Michaela Mokrá.
•

Konec ligy v Litoměřicích? Klub propouští futsalisty: Tohle vypadá hodně
zle! Kádr ligového futsalového klubu Gardenline Litoměřice opustilo ke
středečnímu poledni osm hráčů ze základní sestavy. Z týmu odešli například
Radim Záruba, Michal Jiráský, Václav Kubíček, Lukáš Krok a další. Někteří
futsalisté zavítali do Rapidu Ústí nad Labem, zbytek si hledá nové působiště.
Proč od českého futsalového giganta odcházejí hráči? To klub zatím tají. Podle
informací Deníku se ovšem schyluje k nejhoršímu že Gardenline aktuální
sezonu VARTA futsal ligy ani nedohraje a soutěž po čtyřech odehraných kolech
odhlásí. Už zítra se Litoměřice mají utkat na domácí půdě s Brnem (20.00). K
duelu však zřejmě ani nedojde. Pokud se informace ohledně konce
litoměřického futsalu potvrdí, smutně tak skončí cesta klubu, který v posledních
dvou sezonách vyhlašoval útok na mistrovský titul. „K celé situaci se vyjádříme
v nejbližší době,“ komentoval věc sportovní manažer Litoměřic Lukáš Vobecký.
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•

Rada zváží čestné občanství pro Ludwiga Schlesingera: Na litoměřickém
hřbitově si připomněli 180 let od narození Ludwiga Schlesingera. Muzeum v
Mostě pro něj žádá čestné občanství v Litoměřicích. Ludwig Schlesinger sice
nebyl litoměřickým rodákem, přesto ve městě zanechal výraznou stopu a je
pohřbený na místním hřbitově. Oblastní muzeum v Mostě nyní žádá, aby město
Litoměřice udělilo někdejšímu poslanci a řediteli reálné školy čestné občanství.
V sobotu 13. října se u Schlesingerova hrobu konal pietní akt k 180. výročí
narození této významné, ale téměř zapomenuté osobnosti. Uspořádalo ho
mostecké muzeum ve spolupráci se Spolkem přátel Litvínovska. „Výročí 180
let od jeho narození je pro nás vítanou příležitostí, jak tuto polozapomenutou
osobnost připomenout. Stejně jako některé další osobnosti. Mám velikou
radost, že se vše podařilo dotáhnout do konce, a doufám, že zde dnes
zakládáme dlouhodobější tradici, která umožní Litvínovu i Litoměřicím se k
Ludwigu Schlesingerovi hlásit,“ řekl ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal
Soukup. Samotnému pietnímu aktu předcházela úprava Schlesingerova hrobu,
který byl během let velmi zanedbaný. Díky správě litoměřického hřbitova byl
očištěn náhrobek a upraveno okolí hrobu. „Ráda bych poděkovala všem
iniciátorům tohoto počinu i všem, kteří se na něm podíleli. Především správě
litoměřického hřbitova za velkou ochotu s úpravou hrobu doktora
Schlesingera,“ poděkovala místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.
Schlesinger se sice narodil v roce 1838 v Horním Litvínově, část svého života
však spojil s Litoměřicemi, kde byl od roku 1869 ředitelem místní reálné školy
a později zasedal i v zastupitelstvu.

•

Rozhodnuto! Gardenline v nejvyšší soutěži končí: Hotovo, konec...
Futsalový klub Gardenline Litoměřice odhlásil nejvyšší soutěž a ke dni
18.10.2018 skončil ve Varta futsal lize. „Naše rozhodnutí má demonstrativní
charakter, jak poukázat na nefunkční, amatérské a prohnilé vedení Svazu
futsalu v čele s předsedou Otakarem Mestekem,“ prohlásil předseda klubu
Miloš Náprstek. „Klub Gardenline působí v první lize třetím rokem a je
ekonomicky zabezpečený na další minimálně tři roky. Zdůrazňujeme tak, že za
naším krokem se neskrývají sebemenší ekonomické potíže klubu, který by byl
i nadále schopen poskytovat na české futsalové poměry nadstandardní
zázemí,“ dodal v prohlášení na oficiálních stránkách klubu. Litoměřice už v
uplynulých dnech zdarma pustily řadu svých hráčů do jiných klubů, a to zcela
zdarma. „Hráči za nic nemohou, dovolili jsme jim proto odejít zdarma dle
vlastního uvážení do jiných klubů,“ řekl Náprstek s tím, že tabulková hodnota
hráčů by jinak přesahovala milion korun, tržní hodnota by pak byla ještě daleko
vyšší. Gardenline zároveň vyrovnaly veškeré finanční i smluvní závazky.
Náprstek chce dále zveřejnit všechny nečestné kauzy, do nichž je Svaz futsalu
ČR namočen. Na jaře 2019 proběhnou volby nového vedení SFČR, Náprstek
ale ujistil, že součástí nového vedení být nechce. „Chci pouze zachránit tento
sport, který je nyní velice nemocný a nachází se v hluboké recesi,“ uzavřel.

•

„Dvojčeti“ vdechla život galerie: Památkově chráněný dům si pronajímá
Severočeská galerie. Jako první v něm vystavuje volné práce respektovaného
restaurátora z Roudnice. Znovu živo je po půlroční pauze v památkově
chráněném domě u parkánů. Výstavy v gotickém domě přezdívaném „dvojče“
na dvoře Jezuitské ulice v Litoměřicích vyhledávali milovníci umění, stáří domu
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přitahovalo i turisty. Na jaře s pronájmem objektu víc než po 20 letech skončila
Irena Skopalová. Štafetu po nezávislé galeristce přebírá Severočeská galerie
výtvarného umění (SGVU). První výstavu otevřela ve čtvrtek večer. „Je to naše
historicky první vernisáž v tomto objektu,“ podtrhl ředitel galerie Jan Štíbr
význam chvíle při uvedení výstavy restaurátora Jiřího Brodského. Zároveň
připomněl nelehký osud „dvojčete“, jehož záchrana za komunismu proběhla
pokoutně podobně jako v případě jezuitského kostela. „V 70. letech bylo
'dvojče' blízko demolici s tím, že pro jeho další existenci není žádné využití.
Jediný dodavatel stavebních prací v té době, Okresní stavební podnik, neměl
na rekonstrukci volné kapacity,“ přiblížil Štíbr. Když se však podle něj u piva
sešli „ti správní lidé“, dům se nakonec podařilo uchránit před zkázou pod
záminkou, že je zde nutné zařídit stavební kancelář pro budoucí opravu
divadla. „Druhý život 'dvojčeti' vtiskla Irena Skopalová de facto bez jakékoli
pomoci, jen s drobnými granty,“ uvedl Štíbr. „Letos však její entuziasmus
narazil na pochopitelné hranice,“ dodal s tím, že je rád, že galerie prostor
převzala a jeho novou éru začíná právě výstavou Brodského.
•

Na dlažbě náměstí ležely fotky, lidé si je prohlíželi se zájmem: Již tradiční,
ale ojedinělou výstavu pořádal včera zdejší fotoklub Porta na Mírovém náměstí.
Velkoformátové fotografie byly položeny u chodníku přímo na dlažbě. Tentokrát
byly na snímcích mj. městské sochy.

•

Ženisté vzpomínají v knize: Na Kolibě pokřtili vzpomínky na ženijní 51.
brigádu v Litoměřicích a 3. prapor v Terezíně. Zachráněny na poslední chvíli
jsou vzpomínky pamětníků pobytu armády v Litoměřicích a Terezíně. Autor
nové knihy Ženisté Jan Vondráček je z členů Klubu přátel ženijního vojska
musel tahat. Řada z nich totiž nemá blízko k peru, jejich vzpomínky lety
vybledly, kromě toho už někteří nejsou mezi námi a další odcházejí. Dílo se
stovkami stran textů i fotografií v sobotu pokřtili bývalí vojáci v litoměřické
restauraci Koliba. „Na naši ženijní minulost!“ připili si. Kniha měla původně vyjít
až za dva roky k 70. výročí 51. brigády. Stoleté jubileum Československa ale
nakonec vydání popohnalo. Brigáda sídlila v Litoměřicích od roku 1950,
zrušena byla před 14 roky. Vystřídaly se v ní tisíce „záklaďáků“ i vojáků z
povolání, zaměstnala mnoho místních. Kromě kasáren na krajích města měla
velitelství v centru, cvičiště na Labi a na Babinách a střelnici ve Skalici. Řada
důstojníků povýšila a byla odvelena, zbývající vojáci významně ovlivnili zdejší
život. „Podíleli se na rozvoji a akcích ve městě, pomáhali, když bylo nejhůř,“
potvrdil starosta a senátor Ladislav Chlupáč.

•

Biskup měl děkovnou mši. Oslavil s lidmi jubileum: Církevní i světské
autority, ale i zdejší věřící s poutníky oslavili při děkovné mši v sobotu s
biskupem Janem Baxantem v katedrále sv. Štěpána jeho 70. narozeniny. Mezi
církevními hodnostáři nechyběl pražský arcibiskup Dominik Duka ani biskup
Pavel Posád. Z Liberce přijel hejtman Martin Půta, dorazil i „náš“ hejtman
Oldřich Bubeníček a starosta Litoměřic a čerstvý senátor Ladislav Chlupáč.

•

Taneční studio reprezentovalo na mistrovství světa: O uplynulém víkendu
18. až 20. října se v holandském Leidenu konalo mistrovství světa pod
organizací Hip Hop Unite, kde i Česká republika měla své zastoupení v podobě
litoměřické taneční a pohybové školy DMC REVOLUTION v kategorii dvojic,
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kde soutěžila Adéla Hamerská a Gerel Uranzaya Doležalová. Litoměřickým
děvčatům se nakonec podařilo v konkurenci 28 dvojic z celého světa získat 5.
místo.
•

Divadelní benefice pomohla Centru pro rodinnou péči: Celkem 871 diváků
navštívilo v týdnu od 13. do 20. října již 9. ročník divadelní benefice. Za
spolupráce s Divadlem Karla Hynka Máchy se odehrálo celkem 12 představení.
Divadelní hry přijeli zahrát herci jak z místních ochotnických divadel, tak
regionálních, ale například i dva pražské ochotnické soubory. Návštěvníci si
užili krásný kulturní zážitek a současně přispěli do výtěžku z této benefiční
akce, který nakonec činil 116 549 korun. Peníze putují do Centra pro náhradní
rodinnou péči, kde budou využity konkrétně na podporu doučování pro děti v
náhradní rodinné péči.

•

Dva tituly pro Litoměřice: Mladí závodníci litoměřického judistického oddílu
přivezli hned tři cenné kovy z mistrovství ČR v Ostravě. Dva z nich měly navíc
zlatý odlesk. Nejcennější medaile vybojovala v kategorii žaček do 57 kg
Štěpánka Hojdarová, která hned ve 2. kole vyřadila svou největší soupeřku a
dále už neměla na tatami konkurenci. „Máme radost, že nám opět roste kvalitní
závodnice, kterých jsme v poslední době příliš neměli,“ radoval se předseda
oddílu Tomáš Vytlačil. V kategorii žáků vybojoval druhé zlato Lukáš Rúža,
jemuž netrvalo žádné kolo déle než půl minuty. Bronzový odlesk dodal výpravě
Jan Galia.

•

Zástupci radnice odhalili před Masarykovou školou plastiku: Originální
sochu manželů architekta Jakuba a sochařky Barbory Klaškových vytvořené
speciálně k výročí Československa včera před ZŠ Masarykova slavnostně
odhalilo vedení města a školy za přítomnosti desítek Litoměřičanů, které ani
déšť neodradil od účasti na symbolickém aktu. Krev jim rozproudily trubky
Podřipského kvintetu. Akt byl příspěvkem Litoměřic do mozaiky
celorepublikových oslav 100letého výročí Československa mezitím, co na
Zahradě Čech vrcholily jeho celokrajské oslavy. Starosta Ladislav Chlupáč v
dobovém obleku při té příležitosti připomněl okolnosti vzniku republiky v
regionu. „Buďte hrdí na to, že jste Češi,“ uzavřel.

•

Strany hodnotí debakl: Politické subjekty, které vypadly ze zastupitelstva
Litoměřic, bilancují výsledky komunálních voleb. Zítra se v hradu sejdou nově
zvolení zastupitelé Litoměřic. Nebudou už mezi nimi zástupci tří stran, které v
něm měly zastoupení v uplynulém volebním období. Více či méně to přijali
předáci místních organizací TOP 09 a KDU-ČSL, které měly v zastupitelstvu
po jednom hlasu. ČSSD volební výsledek ve městě hodnotí jako katastrofu.
Sociální demokraté kromě dvou hlasů v zastupitelstvu přicházejí i o post
místostarosty. Právě končící místostarosta Pavel Grund volí nejrazantnější
slova. „Výsledek komunálních voleb je katastrofální,“ říká dřívější ředitel
územního odboru HZS Litoměřice. V místní organizaci sociální demokracie
končí mandát její předsedkyni Heleně Lexové a již nebude obhajovat. „Musí
dojít k razantním změnám a musíme provést generační okysličení naší
organizace,“ je Grund přesvědčený s tím, že pokud se tak nestane, ČSSD
pomalu upadne v zapomnění. Za TOP 09 neobhájil křeslo zastupitele zástupce
ředitele ZŠ Martin Hrdina. „Je pravdou, že jsme přišli o mandát v Litoměřicích
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a vypadli tak ze zastupitelstva,“ přiznává místopředseda krajské „topky“ a
předseda její regionální organizace Zdeněk Šoral. „Není nám to rozhodně
jedno, ale proti tomu musíme postavit velký úspěch v Roudnici a Libochovicích.
Stejně tak se nám podařilo polepšit si v Lovosicích.“ Výsledky voleb, po kterých
v zastupitelstvu končí exstarosta Litoměřic Jiří Landa, přijímá vedení místní
KDU-ČSL bez velkých slov. „Hodnocení je jednoduché. Neuspěli jsme a po
dlouhých letech nemáme mandát v zastupitelstvu,“ konstatuje předsedkyně
lidovecké místní organizace Zdeňka Terezie Špringlová. Případné personální
změny reagující na výsledek voleb neproběhnou dřív než v lednu. „V tomto
termínu výboru končí mandát a záleží na členech místní organizace, jaký výbor
si zvolí a koho postaví do čela,“ dodává Špringlová.
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Listopad
•

Poprvé. Zastupitelé si v Hradu rozdělili posty: Nově zvolení zastupitelé
vybrali podle očekávání starostou opět Ladislava Chlupáče. Klidnější volební
období si přejí členové staronové koalice v Litoměřicích. Podle selanky na
včerejším ustavujícím zastupitelstvu se jim to splní. V Hradu to lehce jiskřilo jen
u mimořádného bodu. Dva zastupitelé se ohradili proti řešení přechodu pro
pěší, pro které měli hlasovat jako pro hotovou věc. Post starosty obhájil
Ladislav Chlupáč (ODS). „Je to ocenění dlouholeté práce i velký závazek,“ řekl
lídr vítěze voleb. Litoměřice se podle něj za poslední roky dostaly na špici měst
v ČR. „Často to nevidíme, říká se tomu provozní slepota. Ale zrealizovalo se
100 projektů nejen zásluhou vedení města a úřadu, ale i spolků a občanů,“
dodal Chlupáč, pro kterého půjde o páté volební období ve funkci. Zároveň byl
zvolen i senátorem. Post uvolněného místostarosty obhájil Karel Krejza (ODS),
nově jím je Lukas Wünsch (Severočeši). Neuvolněným zůstal Václav Červín
(Sport a zdraví). Zástupci opozice se při hlasování o jejich jménech vesměs
zdrželi, proti jmenování všech hlasoval Petr Panaš (Zelení s Piráty). „Nebylo to
nic osobního,“ vysvětlil po zasedání. „Ať už se člověk zdržel, nebo hlasoval
proti, vyšlo to nastejno. Nechtěli nás do rady, v kompetenci opozičního
zastupitele bylo nepodpořit její obsazení,“ uvedl k svému gestu. Vedle
Wünschova jmenování je novinkou změna na postu předsedy kontrolního
výboru. Tím byl v minulých čtyřech letech jako uvolněný zastupitel Jaroslav
Růžička (KSČM), což zbytku opozice leželo v žaludku. Naznačovala, že si tím
koalice od komunistů zajistila nepřiznanou podporu. Na neuvolněný post
navrhlo ANO, které skončilo ve volbách druhé, archiváře Jiřího Adámka, a ten
prošel.

•

Čistili louky od odpadků: Ochránci přírody chtějí pestrou faunu a flóru na tzv.
Bílých stráních u Litoměřic. Začali sbíráním haraburdí. Mapa, rukavice a
několik pytlů na odpad. Tak málo stačilo k tomu, aby parta dobrovolníků udělala
něco pro přírodu. 20-30letí lidé kolem ekologické organizace Arnika přijeli v
sobotu dopoledne vlakem z Prahy a vyrazili přes Mostnou horu a Kočku na
Bílou stráň u Žitenic, aby cestou posbírali odpad.

•

Muzeum vystavuje sklo: Jak se sklo podřizovalo době od 19. století až po
současnost? To ukazuje nová výstava Sklo ve službách politiky v Oblastním
muzeu Litoměřice. Často jsou na něm zobrazeni panovníci od císaře pána až
po Václava Havla. Mezi vzácným sklem, které vznikalo nejčastěji v Novém
Boru, jsou například diplomatické dary. K vidění jsou i práce jednoho z našich
nejznámějších sklářských výtvarníků Stanislava Libenského nebo vázy
světoznámého designéra Bořka Šípka. „Takový typ výstavy neděláme často,“
uvedla kurátorka Daniela Linková s tím, že bylo zejména náročné balit a
stěhovat takto vzácné, často i křehké sklo. Výstavu, která potrvá do března
příštího roku, doprovází dílna pro děti.

•

Díky Masopustové putuje do Litoměřic zlato z MS v kickboxu: Lenka
Masopustová vybojovala na MS v kickboxu v Aténách dvě zlaté medaile.
Stříbro přidala také Barbora Marešová. Místní region může být pyšný na další
mezinárodní sportovní úspěch. Kickboxerky Lenka Masopustová a Barbora
Marešová totiž v barvách české reprezentace vybojovaly zlaté a stříbrné
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medaile na mistrovství světa v Aténách. Mistrovství světa asociace WKU
(World kixckboxing a karate union) trvalo přesně týden a zúčastnilo se ho 1 838
účastníků ze 38 zemí, mezi nimiž nechyběla ani malá výprava reprezentace
ČR, kterou na tuto akci vyslala Česká unie bojových sportů. LITOMĚŘICKÁ
STOPA Ve funkci hlavního trenéra reprezentace působil Vít Masopust, kouč
Schejbalgym, jenž vykonává své aktivity při ASK Lovosice a Sokol Bohušovice
nad Ohří. Z tohoto celku nastoupily také dvě reprezentantky, 16letá
Masopustová a 21letá Marešová. „Obě startovaly ve dvou polokontaktních
disciplínách lightcontact a kicklight v ženské části. Bára mezi ženami ve váze
do 55 kg, Lenka mezi juniorkami do 65 kg,“ objasnil Masopust. Obě nakonec
získaly cenné kovy. Barbora Marešová musela na své cestě do finále vyřadit
soupeřky z Německa a Rakouska, v kategorii kicklight ji čekala ve finále další
Němka. „Šlo o stejnou soupeřku, kterou Bára vyřadila už v semifinále v
lightcontactu,“ přiblížil její kouč, podle nějž měl i finálový zápas ve druhé
kategorii jednoznačný průběh pro českou závodnici.
•

Město Litoměřice ocenilo sedmnáct „Srdcařů“: Slova díků vyslechlo v úterý
6. listopadu v litoměřickém hradu 17 „Srdcařů“ - podnikatelů, kteří byli v rámci
1. ročníku ankety „Srdcař Litoměřic“ oceněni za nezištné aktivity, které odvádějí
ve prospěch města a jeho obyvatel. Ocenění a květiny převzali z rukou starosty
Ladislava Chlupáče a tajemníka městského úřadu Milana Čigáše. Stalo se tak
v rámci Setkání podnikatelů s vedením města. Podpora Hospice sv. Štěpána,
mateřských škol, organizací, které pomáhají lidem se zdravotním postižením,
to jsou jen příklady nezištných aktivit litoměřických „Srdcařů“. Hlasování
probíhalo na webových a facebookových stránkách města, kde bylo
zaregistrováno cca 670 hlasů.

•

Zemřel litoměřický pravoslavný kněz Krupica: Ve večerních hodinách v
úterý 6. listopadu zemřel po tragické nehodě archimandrita Marek Krupica.
Informaci zveřejnila ve středu na svých webových stránkách Pražská
pravoslavná eparchie. Podle informací Deníku oblíbený kněz havaroval minulý
týden u Liběchova na Mělnicku, kde byl velmi těžce zraněn při srážce s
kamionem.

•

Litoměřice patří studentům: Do Litoměřic přijela stovka studentů z České
republiky i zahraničí. Probíhá zde konference Evropského parlamentu mládeže
ČR. Téměř stovka studentů středních škol z celé republiky zavítala do
Litoměřic. Až do neděle se zde totiž koná 5. Regionální výběrová konference
Evropského parlamentu mládeže (EPM). Akce se v Ústeckém kraji odehrává
vůbec poprvé. Konference se zúčastní celkem 80 studentů z celého Česka,
které doplní desítka studentů ze zahraničí. Čeká na ně bohatý program, který
začal v pátek hromadným teambuildingem, na nějž navázal teambuilding v
komisích. A právě práce v komisích bude v sobotu hlavní náplní konference.
Probíhat budou v prostorách Gymnázia Josefa Jungmanna. „S nabídkou
uspořádat Evropský parlament mládeže v prostorách gymnázia nás oslovilo
město Litoměřice a rádi jsme tuto nabídku přijali. Je to pro nás velká čest,
protože tuto aktivitu považujeme za smysluplnou, a to nejen pro naše studenty,
kteří se parlamentu také účastní,“ líčí ředitelka školy Radka Balounová. K
diskuzi budou v komisích například témata změny klimatu, životního prostředí,
veřejného zdraví, bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitelů, občanské
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svobody nebo téma využití marihuany v medicíně. Každá skupina diskutuje o
přiděleném tématu, stanovuje si jeho základní problémy a pokouší se na ně
najít řešení, jež pak shrne v rezoluci. Tu pak mohou představit ostatním
komisím v neděli na Valném shromáždění. Studenti si během víkendu
prohloubí znalosti o fungování evropských institucí, vyzkouší si spolupráci v
mezinárodním týmu a hlavně si zlepší své jazykové schopnosti, jelikož
konference probíhá výhradně v angličtině. Pro mnohé studenty také představují
Regionální výběrové konference první šanci, jak se seznámit s konceptem
EPM v ČR. „Každé zasedání je pečlivě připraveno a bere v potaz mnoho
aspektů tak, aby si každý účastník mohl vychutnat tu kombinaci akademických
vědomostí, měkkých dovedností, faktů a přátelství,“ vysvětluje předsedkyně
EPM v ČR Olga Pexídrová.
•

Dóm přivítal svatého: Svatý Martin s knihovnou. Tak se jmenoval podvečer,
který včera pro dětské i dospělé návštěvníky přichystala litoměřická knihovna
K. H. Máchy. Pro rodiče s dětmi byly připravené výtvarné dílny i občerstvení a
pak všichni vyrazili do lampionového průvodu. Trasa vedla z Mírového náměstí
na Dómský vrcholek, kam na koni přijel sám svatý Martin a stejně jako v
legendě potkal žebráka. Na závěr večera mohli zájemci zavítat do katedrály
svatého Štěpána a poslechnout si povídání probošta litoměřické kapituly o
svatomartinské legendě a jejím významu pro současnost.

•

Stříbro z ekologické soutěže putuje do Litoměřic: Druhé místo v
celorepublikové prestižní energetické a ekologické soutěži E.ON Energy Globe
získalo město Litoměřice. Soutěžilo v kategorii obec s projektem „Litoměřice,
město s energií“. Porota v podobě hlasující veřejnosti ocenila především
rozsah inovačních aktivit, kterými se Litoměřice mění v energeticky nezávislé
a nízkoemisní město.

•

Judisté Litokanu se prosadili na republikové úrovni: Judisté Litokanu se v
minulém měsíci zúčastnili republikových šampionátů v mládežnických
věkových kategoriích. Největšího úspěchu dosáhly mladší žákyně, kdy se Róza
Rybová stala přebornicí ČR a Bára Matzkeová získala bronz. Dalšího úspěchu
dosáhla dorostenka Ema Fröhlichová, která získala třetí místo na Mistrovství
České republiky v Brně.

•

V bývalých kasárnách uctili památku válečných veteránů: K uctění
památky válečných veteránů se v pátek 9. listopadu sešli zástupci Armády ČR,
Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské a města
Litoměřice v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem. Vzpomínkový akt se
uskutečnil u příležitosti Dne válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu,
výročí ukončení první světové války. Zástupci armády na místě vzpomněli i na
vojáky, kteří zemřeli letos v Afghánistánu.

•

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

Zrekonstruované horní nádraží je 2. nejkrásnější v republice: Druhé místo
v letošním ročníku soutěže Nejkrásnější nádraží České republiky získalo
zrekonstruované horní vlakové nádraží v Litoměřicích. Proměnu, kterou
procházelo během posledních dvou let, završila rekonstrukce výpravní budovy.
Do provozu byla slavnostně uvedena v červenci letošního roku. Nejkrásnějším
nádražím roku 2018 se staly Blíževedly v Libereckém kraji s celkovým počtem
7 356 platných hlasů. Litoměřice obdržely 6 392 hlasů. Cenu převzali zástupci
stanice z rukou generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody.

•

Z rekordní aukce opraví kasárna: Společné chráněné bydlení pro své klienty
plánuje neziskovka v bývalých kasárnách pod Radobýlem. Vybírala na ně
aukcí. Přes 800 tisíc korun. Tolik v pátek vydražila populární herečka a
zpěvačka Chantal Poullain na už 24. ročníku aukce litoměřické Diakonie v
Hradu. Peníze za vydražené předměty a obrazy použije neziskovka
Českobratrské církve evangelické na opravu objektu v bývalých kasárnách pod
Radobýlem v Kamýcké ulici. Objekt na ni nedávno bezúplatně převedlo město.
Diakonie sem už přemístila dvě chráněné dílny. Ráda by tu měla také společné
chráněné bydlení i pro méně samostatné klienty. Rodiče to vítají s tím, že jejich
děti budou v prostředí, které znají. „Diakonie je pro ně druhá rodina,“
poznamenala jedna z matek. Zároveň se děti osamostatní a budou nablízku.
Projekt má už Diakonie hotový a zažádala i o dotaci z evropských fondů.

•

Vzpomínali na listopad 1989: dvě stovky lidí si v sobotu dopoledne
připomněly Den boje za svobodu a demokracii. Kromě pamětníků sametové
revoluce mezi nimi nechyběla ani řada studentů. Mluvčí projevů hledali paralely
současné politické situace s událostmi, které vedly k pádu totalitního režimu v
roce 1989. Podle filozofa Martina Šimsy se od té doby v naší demokracii
podařilo mnohé, jejím nedostatkem je ale prý slabá občanská společnost a lidé
podléhající manipulaci politickými podnikateli, populisty a obchodníky se
strachem. Akce začala na náměstí u radnice, poté se lidé přesunuli k bustě
Václava Havla do parku. Vzpomínkové odpoledne pokračovalo před Hospodou
u letního kina na Střeleckém ostrově.

•

Firma Hennlich získala cenu za odpovědnost: Litoměřická strojírenská firma
Hennlich byla minulý týden vyhlášena TOP Odpovědnou malou firmou 2018.
Soutěž pořádala nezisková organizace Byznys pro společnost. Podle ní
Hennlich aktivně a komplexně pracuje na veškerých oblastech odpovědného
přístupu. Jako jedna z mála firem této velikosti má také zpracovanou politiku
odpovědného podnikání a transparentně své aktivity měří a informuje o nich
veřejnost. „Společenská odpovědnost je součástí naší firmy od samého
začátku, i když jsme to asi takto nenazývali. Jsem nesmírně rád, že jsme jako
firma získali toto ocenění,“ potěšilo ředitele Hennlichu Pavla Šumeru.
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•

Starosta Chlupáč: „Svoboda není samozřejmost“: Litoměřice Den boje za
svobodu a demokracii oslavilo vedení města už v pátek. „Svoboda není
samozřejmost, je třeba o ni pečovat,“ apeloval u radnice starosta Ladislav
Chlupáč s tím, že o tomto faktu svědčí i události z minulých let. „Připadá mi, že
některými opatřeními se vracíme do doby totality,“ řekl. Mezi desítkami
přítomných nechyběli skauti ani zástupci Konfederace politických vězňů. Lidé
zazpívali hymnu, zapálili svíčku a přiložili květinu k pamětní desce obětem
válek a komunistického režimu.

•

Felix Holzmann má galerii: Za přítomnosti starosty Litoměřic Ladislava
Chlupáče a zastupitele města Petra Hermanna byla včera dopoledne otevřena
galerie Felixe Holzmanna. Lidé ji najdou v bývalé zasedací místnosti
městského úřadu na Mírovém náměstí. Na svého otce přišla zavzpomínat i
dcera Irena Pettrichová. Expozice na panelech přibližuje komikovo dětství,
mládí i pozdější profesionální život. Její součástí je i kopie Holzmannovy
bronzové busty z dílny akademického sochaře Libora Piskláka, která se
nachází na domě Mototechny na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kde herec
strávil své mládí. Felix Holzmann bydlel v Litoměřicích značnou část svého
života. Jeho postava s tralaláčkem na hlavě, velkými kulatými brýlemi a šátkem
uvázaným na krku dodnes obveseluje publikum a zůstává v srdcích lidí.

•

Nejstarší obyvatelka Litoměřic je jednou z hvězd nového filmu: Klientka
Domova na Dómském pahorku je jednou z protagonistek filmu režisérky
Theodory Remundové, který měl začátkem listopadu slavnostní premiéru v
kině Lucerna. Moje století je mozaikou příběhů 25 stoletých Čechů a Slováků
ve století naší republiky. Jednou z aktérek filmu je i 102letá paní Vlasta
Šumová, kterou celý život provází hra na klavír. Paní Šumová je ve skvělé
kondici a pozvání na premiéru s radostí přijala. V Lucerně ohromila tím, s jakou
lehkostí a úsměvem zahrála všem přítomným několik nádherných skladeb na
klavír. Film režisérky Theodory Remundové je dvoudílný, po 50 minutách, a v
celém rozsahu je protkaný hudbou, kterou hrála paní Šumová při natáčení.
Slavnostní premiéru uváděla herečka Iva Janžurová.

•

Exemplární trest pro Náprstka: Ze svazu vyloučen na pět let!: Bývalý
předseda prvoligového futsalového klubu Gardenline Litoměřice Miloš
Náprstek už zná svůj trest. Za poškození jména nejvyšší soutěže, k němuž
došlo kvůli jeho vyjádřením do médií, mu svaz udělil nejtvrdší trest ve své
historii. Náprstek nesmí být členem Svazu futsalu po dobu 5 let.

•

Cena za službu pro stavebníky putuje do Litoměřic: Cenu The Best 2018 v
již třináctém ročníku soutěže eGovernment získalo město Litoměřice za zřízení
služby UtilityReport. Soutěž každoročně představuje nejzajímavější projekty z
oblasti elektronizace veřejné správy v České republice. Speciální ocenění v
kategorii projekty měst včera převzal v Praze z rukou zástupců ministerstva
vnitra tajemník litoměřického úřadu Milan Čigáš společně s vedoucí oddělení
ICT Leonou Slabochovou. Služba, za kterou Litoměřice ocenění získaly,
umožňuje elektronicky hromadně odeslat žádost o vyjádření k existenci
inženýrských sítí jednotlivým správcům, čímž výrazně zjednodušuje agendu s
tím spojenou. Litoměřice byly prvním úřadem v Ústeckém kraji, který ji začal
nabízet nejenom pro své občany, ale i pro občany celého regionu.
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•

Na výhru jim stačilo 50 slov: Vítěze zná 10. ročník literární soutěže
Máchovou stopou. Té se nově s knihovnou ujme profesor gymnázia. Skoro
přes celou republiku si pro diplom přijela v sobotu Magdaléna Peterková.
Středoškolačka z Prostějova zvítězila v literární soutěži Máchovou stopou,
kterou vyhlašuje litoměřická Knihovna K. H. Máchy. Naopak „za kopečky“ bydlí
vítěz z řad dospělých, ústecký knihovník Jakub Lepší. Psali na téma Nejistá
budoucnost a museli se vejít do 50 slov. Konkurovalo jim dalších 78 soutěžících
z celé republiky. Účast tak byla letos rekordní. Finalisté se setkali s porotci
klání, roudnickým básníkem Milanem Děžinským a autorkou Hrdého Budžese
Irenou Douskovou. Na vyhodnocení nechyběl profesor Gymnázia J.
Jungmanna Petr Bašus, který představil vizi soutěže v její další dekádě.

•

Kapustnicí podpořil nemocnici: 26 TISÍC vydělal v sobotu Jozef Pasztor na
dětské oddělení nemocnice v Litoměřicích. Krásný výtěžek utržil asi za 100
porcí z 50 litrů pravé maďarské kapustnice v litoměřické Krušovické pivnici.
Loni vydělal 15 tisíc. „I kdyby to dnes bylo 15 tisíc a jedna koruna, byl bych
šťastný,“ prozradil Pasztor před otevřením kasičky. Benefiční kapustnici
připravoval Pasztor posedmé, vařil z místního kysaného zelí. Labužníkům
nabídl i guláš, po kterém se zaprášilo. Bývalého vojáka podpořili i sapéři z
Terezína a jedlíkům zaskočilo po jejich salvě na začátku akce. „Polévku jsme
vařili od devíti, guláš už včera odpoledne,“ řekl jeden z pomocníků Jiří Zámiš s
tím, že guláš ležel přes noc a byl z pěti kila hovězí kližky tak, jak to má být.

•

Obyvatelé Litoměřic přišli diskutovat o dopravě: Společně tvořit vize
dopravy města pro rok 2030 a dále přišlo v úterý do Hradu několik desítek
litoměřických obyvatel. Konala se zde akce s názvem „Litoměřice dostupné
všem? Jaká bude doprava do roku 2030+?“ Diskutující si mohli hned při
příchodu zvolit, která z tří navržených vizí rozvoje dopravy v Litoměřicích je jim
nejbližší, a té se pak ve skupinách věnovali. Mezi konkrétními návrhy obyvatel
bylo například navýšení linek MHD, zvýšení plynulosti automobilové dopravy
pomocí zelených vln a podchodů nebo omezení nákladního tranzitu v centru.
Součástí večera bylo i představení výsledků dopravního výzkumu, který
proběhl v minulém roce, a předání cen vítězům výtvarné soutěže dětí
„Litoměřice 2050: Moje představa o dopravě“.

Prosinec
•

Policie: U Severky je klid: Stížnosti na hluk u diskotéky mohly mít rasový
podtext. Podnik mění provozovatele, v rukou Roma ale zůstává. Romskou
zábavu měli včera v litoměřické Severce. Hosté, kteří si šli zakouřit ven, možná
opět zvedli tlak rezidentům z okolí. Po jejich stížnostech sem městská policie
umístila mobilní kameru. Hlavně aby eliminovala zbytečné výjezdy „naslepo“.
„K žádnému incidentu po instalaci kamery nedošlo,“ ujistil velitel Ivan Králík.
Strážníci sledují, zda postávající neobtěžují kolemjdoucí a zda se chovají
slušně. Pokud jen postávají, není důvod tam vyjíždět. Kameru policie zatím
neodmontuje a nadále bude místo monitorovat. Martina Červeňáka, který
podnik u Vojtěšského náměstí donedávna vedl, si před dvěma měsíci s cílem
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najít řešení, které by pomohlo situaci v lokalitě uklidnit, pozval starosta Ladislav
Chlupáč. „V první polovině listopadu následovalo další jednání za účasti
majitele objektu, zástupce krajské hygienické stanice, živnostenského a
stavebního úřadu,“ doplnila mluvčí města Eva Břeňová. Majitel objektu na
schůzce dohodl s hygieničkou objednání měření hluku, které má ověřit
avizované odhlučnění dveří i snížení hlasitosti produkce. Slíbena byla také
pořadatelská služba, která má dohlédnout i na dění před diskotékou. Dotáhnout
slíbené kroky by ale měl už Červeňákův bratr Josef, kterému nyní Severku
předává.
•

Jarmark v hradu lidi bavil: Vůně svařáku, laskominy a vánoční dekorace. To
byla hlavní lákadla hradního jarmarku v Litoměřicích. Lidé ocenili dílničky pro
děti a koupí drobných výrobků nebo příspěvkem do kasičky mohli pomoct
Naději, Diakonii, hospici a dalším organizacím. Ani tentokrát se jarmark
neobešel bez doprovodného programu. V 10 hodin se předvedli malí
hudebníci. Zahráli na flétnu, kytaru a akordeon. Od 11 hodin následovalo
vystoupení žáků literárně-dramatického oboru litoměřické ZUŠ a přípravného
pěveckého sboru Souhlásek. Odpoledne zpestřil jarmark vystoupením taneční
soubor Rolničky.

•

Hledání pachtýře nemocnice skončilo fiaskem: Nevyšlo to. Dlouho
připravované, nákladné a právní autoritou administrátora zaštítěné koncesní
řízení na pachtýře litoměřické nemocnice na 20 let s definitivní platností zrušil
antimonopolní úřad. A to přesto, že se proti jeho předchozímu rozhodnutí ze
srpna zdravotnické zařízení odvolalo. „Předseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže Petr Rafaj v minulém týdnu rozhodl o zamítnutí rozkladu
v dané věci a potvrzení prvostupňového rozhodnutí, jímž bylo koncesní řízení
zrušeno,“ potvrdil Deníku mluvčí úřadu Martin Švanda. Úřadu vadilo, že
zadavatel při vysvětlování podmínek zmírnil požadavky na kvalifikaci
uchazečů, avšak následně neprodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast.
Zmírnění požadavků ale administrátor řízení považoval jen za odpověď na
dotaz zájemců o účast.

•

Basketbalová mládež Litoměřic stříbrná v Drážďanech: Basketbalovým
Litoměřicím roste i nadějná mládež. Kategorie U11 se zúčastnila kvalitně
obsazeného mezinárodního turnaje v Drážďanech, odkud přivezla stříbrné
medaile. V konkurenci pěti dalších týmů našly budoucí naděje litoměřického
Slavoje pouze jediného přemožitele. Nad jejich síly byl celek z hlavního města
Německa, berlínská Alba. Turnaj, jehož se zúčastnila z českých týmů ještě
ústecká Sluneta, a dále domácí Titans, Chemnitz, Alba Berlin a Lipsko, se
konal v rámci přeshraniční spolupráce spřátelených týmů z České republiky a
z Německa.

•

Celostátní žebříček potvrdil výbornou pozici nemocnice: Opět úspěchem
skončil pro litoměřickou nemocnici již 13. ročník celostátní srovnávací ankety
neziskové organizace HealthCare Institute (HCI). Ta každoročně v rámci
projektu Nemocnice ČR zjišťuje spokojenost zaměstnanců a pacientů v
ambulantní i lůžkové sféře. V letošním roce nemocnice bodovala ve všech
zmíněných oblastech. V rámci konkurence všech českých a moravských
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nemocnic obsadila litoměřická nemocnice u spokojenosti zaměstnanců 20.
příčku, v hodnocení ambulantních pacientů 35. místo a v hodnocení
hospitalizovaných osob 39. pozici. Nemocnice dosáhla výborných výsledků i v
rámci Ústeckého kraje. V oblastech spokojenosti ambulantních a
hospitalizovaných pacientů získala v rámci kraje 3. místo.
•

Litoměřice převzaly nejvyšší ocenění kategorie A: Ocenění kategorie A
nejvyšší úrovně hodnocení místní Agendy 21 v úterý v Praze z rukou náměstka
ministra životního prostředí převzali zástupci Litoměřic. Město totiž obhájilo
svou pozici na špici Zdravých měst. Z celé České republiky se nejvyšší
kategorií A pyšní kromě Litoměřic už jen Chrudim. Cenu přebíral starosta
Ladislav Chlupáč společně s Petrem Hermannem, Irenou Vodičkovou a
tajemníkem Milanem Čigášem. Obhajoba kategorie A se uskutečnila v říjnu v
litoměřickém Hradu.

•

Litoměřice mají rozpočet. Schodek pokryjí z úspor: Žádné drama se
nekonalo. Litoměřické zastupitelstvo přijalo rozpočet na rok 2019 jednohlasně.
Město Litoměřice má od včerejška schválený plán hospodaření na rok 2019.
Pro rozpočet, který na straně příjmů dosahuje 559 milionů korun a na straně
výdajů 606 milionů korun, zvedlo ruku všech 27 zastupitelů. „Příprava rozpočtu
je vždy velmi náročný proces a musím zmínit, že sestavení rozpočtu na rok
2019 byl jeden z nejnáročnějších. A to s ohledem na velmi krátký čas, který
jsme měli kvůli proběhlým komunálním volbám,“ komentoval rozpočet
předseda finančního výboru zastupitelstva města Radek Lončák. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji, který činí 47 milionů, pokryje město z úspor let minulých a z
očekávaných dotací. „V oblasti běžných příjmů a výdajů úspěšně navazujeme
na rozpočtovou historii, kdy můžeme prohlásit, že provozní potřeba je nižší než
provozní příjem. Město své běžné výdaje plánuje a spotřebovává velmi
efektivně se schopností ušetřit,“ dodal Lončák, který doporučil schválení
rozpočtu zastupitelům. INVESTICE DO HALY
Schválen byl i střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021, a to rovněž
plným počtem 27 hlasů. V celkových výdajích roku 2019 jsou zahrnuty také
přesuny výdajů z letošního roku ve výši 16,5 milionu korun. Kromě zajištění
běžného provozu města počítá rozpočet i s řadou investic. Za zmínku stojí
především vybudování multifunkční haly na litoměřickém výstavišti. „Nyní
projektanti dopracovávají detaily tak, aby bylo vše v souladu se současnými
požadavky na ekologický provoz,“ popsal projekt místostarosta Litoměřic
Václav Červín. Dotace na halu z ministerstva školství by činila 40 milionů korun,
náklady přesahující tuto částku by hradilo město. „V případě, že bychom tuto
dotaci nedostali, tak projekt odložíme. A i kdybychom dotaci dostali a rozpočet
se dostal někam do nereálných výšin, tak bychom dotaci nepřijali. Tato
možnost se však nemusí opakovat, proto bych zastupitele rád požádal o
podporu tohoto projektu, abychom měli možnost o dotaci požádat,“ uvedl
Červín. Projekt výstavby haly námitkovali zastupitelé Tomáš Sarnovsky (ANO),
Petr Panaš a Jan Hrkal (Zelení a Piráti). „Každá dotace generuje spoluúčast a
já se domnívám, že bychom neměli postupovat stylem, že teď je zrovna
příležitost, jsme připravení, tak do toho jdeme. Spíš bychom měli být rozvážní
a nadefinovat si priority, co naše město skutečně potřebuje, a klidně rok nebo
dva počkat,“ komentoval výstavbu haly Panaš. Přesto byla výstavba

•
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multifunkční haly hlasy 25 zastupitelů přijata. Zastupitelé přijali i projekt
zvelebení „brownfieldu“ v bývalých kasárnách pod Radobýlem, regeneraci
památkové rezervace na období 2019 2023 i podporu Vánočních trhů Zahrady
Čech. Podpory města se dočkají i sportovní kluby. HC Stadion Litoměřice získá
6,2 milionu, FK Litoměřicko 2,6 milionu, TJ Slovan Litoměřice 900 tisíc a
basketbalový klub Slavoj 2,2 milionu. Nemocnice dostane na provoz lůžkového
zařízení 16,5 milionu.
•

Benefiční koncert vybral peníze na rekonstrukci domu: V úterý 4. prosince
se v jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii uskutečnil benefiční koncert,
který pro litoměřickou Diakonii připravil Pěvecký sbor Úštěk. V nádherně
nasvíceném kostele zazněla Česká mše vánoční a další vánoční písně pod
vedením sbormistra Kolomana Poláka. Pro návštěvníky byly zajištěny horké
nápoje z čajovny Hóra a prodej výrobků z chráněných dílen litoměřické
Diakonie. Na dobrovolném vstupném se v průběhu večera vybralo 8 000 korun,
které budou použity na rekonstrukci domu pro chráněné bydlení v Kamýcké
ulici v Litoměřicích.

•

Dětské oddělení litoměřické nemocnice oslavilo 70 let: Sedm desítek let
uplyne v letošním roce od zřízení dětskokojeneckého primariátu při nemocnici
v Litoměřicích. Dětské oddělení se toto výročí rozhodlo oslavit formou dne
otevřených dveří pro odbornou i laickou veřejnost, který se uskutečnil v pátek
7. prosince. Na všechny zvídavé návštěvníky čekaly od 13 a od 14 hodin dvě
komentované prohlídky oddělení, které všem zájemcům představily činnost a
vybavení dětského oddělení.

•

Kabelkový bazar pomohl potřebným: Včera se kabelky darované lidmi
prodávaly v litoměřickém kulturním domě za ceny od 10 do 150 korun. „Sešlo
se jich kolem 1 400. Ty, co se neprodají, chceme nabídnout ženám z Domova
na Dómském pahorku,“ prozradila vedoucí terénního programu pořádající
Naděje Renáta Langer. Dobročinná organizace získané prostředky dá do
terénního programu pro lidi ohrožené ztrátou bydlení. Obnošené kabelky, které
se jim už nehodí, darovali lidé na pěti sběrných místech ve městě. Zaměstnanci
Naděje je sváželi, čistili a nacenili. Langer je do kabelek fanatička. „Dvacet si
jich koupím a další ročník sem zase dvacet vrátím,“ řekla s úsměvem. Šlo o
třetí ročník kabelkového veletrhu v Litoměřicích.

•

Ježíškova vnoučata plní v litoměřické nemocnici přání: Nemocnice se i v
letošním roce zapojila do projektu s názvem Ježíškova vnoučata. Zjišťování
toho, co by si pacienti v seniorském věku hospitalizovaní na lůžkách
dlouhodobě nemocných přáli, má na starosti sociální pracovnice nemocnice
Andrea Ševicová. Ta prozradila, že první balíčky už byly předány. Letos o dárek
zatím projevilo zájem šest pacientů z lůžek dlouhodobě nemocných. Mezi
nejčastější přání pacientů patří kosmetika, knihy a sladkosti včetně těch
vhodných pro diabetiky.

•

Malé klavíristky z Litoměřic bodovaly na soutěži v Ústí: Terezka Neužilová
a Magdalena Pallasová z Litoměřic uspěly v mezinárodní soutěži Virtuosi per
musica di pianoforte v Ústí n. L. Ústecká soutěž je dvoukolová, v prvním kole
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se hraje hudba od renesance přes baroko až po klasicismus. Po postupu do
druhého kola se soutěží ve skladbách z romantismu i ze současných skladeb.
V silné konkurenci se obě Litoměřičanky probojovaly až do užšího finále.
Porota pak ocenila Terezčin výkon čestným uznáním. Obě přitom patřily v Ústí
k vůbec nejmladším interpretům ve svých kategoriích.
•

Fotbal podpoří Siegl: Mládežnickou základnu litoměřického fotbalu má
posunout spolupráce s týmem i školou kanonýra. Horst Siegl, jeden z
nejlepších střelců v historii nejvyšší české fotbalové ligy, včera zavítal na
radnici královského města. Zdejší Fotbalový klub Litoměřicko tu s jeho SIGI
TEAMEM podepsal smlouvu o spolupráci. Sportovní funkcionáři a představitelé
Litoměřic doufají, že i díky tomu tu vychovají někoho tak zdatného, jako byla
napřesrok 50letá fotbalová legenda. „Budeme se věnovat hlavně mládeži a
organizovat kempy pro malé fotbalisty,“ představil hlavní body spolupráce
slavnostně stvrzené podpisy předseda FK Litoměřicko Radek Bania. „S kolegy
budeme služeb SIGI TEAMU využívat a doufám, že to naší mládeži prospěje,“
doplnil Jan Poráč, jeden z trenérů klubu. V něm je nyní kolem 200 dětí. Podle
Poráče zájem o sport klesá, i když ne dramaticky. „Je to o přístupu rodičů a
dnešní době počítačů a tabletů. Spousta dětí se věnuje spíš jim než sportu,“
míní trenér. Sieglovo jméno je podle něj zvučné a mohlo by nalákat spoustu
nových zájemců o kopanou a motivovat ty už zaháčkované. Součástí
spolupráce by měly být i semináře pro trenéry a letní exhibiční zápas SIGI
TEAMU. „Máme velké osobnosti, myslím, že by to bylo k vašemu prospěchu,
když máte takové krásné výročí,“ prohodil Siegl k radním s odkazem na
chystané oslavy 800 let města.

•

Děti s postižením dostaly k Vánocům nové handbiky: Již tři ruční kola
budou mít k dispozici děti s tělesným postižením ve městě. Starosta L. Chlupáč
předal při rozsvícení vánočního stromu na náměstí minulý pátek dvě nová.
První handbike město zakoupilo v září a předalo jej DDM Rozmarýn, kam
poputuje i jedno z nových. Kola budou v provozu na dětském dopravním hřišti.
Druhé zamíří do Centra pro zdravotně postižené Srdíčko. Litoměřice byly první
městem, které pro své děti zakoupilo handbike. Podle starosty by mělo být k
dispozici na každém dopravním hřišti v ČR.

•

V Litoměřicích začaly trhy: Vůně svařáku, trdelníku i klobás a dárky na
poslední chvíli přehledně na jednom místě včera poprvé přilákaly lidi na tradiční
trhy, které na Mírovém náměstí v Litoměřicích pořádá Zahrada Čech. Hned
zrána tu malé stromky vyšňořily více i méně tradičními ozdobami děti snad ze
všech školek ve městě a dalších zařízení jako Klokánek nebo Srdíčko. Můžete
tak načerpat inspiraci k levným svátečním dekoracím ze špuntů od vína,
alobalu, dílků pomeranče nebo dokonce popcornu. Děti za jejich výkon po
právu odměnilo Sváťovo dividlo, užily si i ohrádku s živými zvířaty Adélčina
dvorečku. Trhy s motivem Hvězdných Vánoc dnes pořadatelé zahájí i oficiálně,
a to od 17 hodin na Mírovém náměstí. Následuje vánoční koncert populárního
Vládi Hrona. Program vás čeká i v neděli, mimo jiné tu od 16 hodin vystoupí
sbor Páni kluci.
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•

Grafika si vybral Google: K ilustraci na výročí Rychlých šípů dal internetový
gigant vůbec poprvé prostor českému autoru. Je jím Litoměřičan. Královské
město má další primát. 39letý výtvarník z Litoměřic Marek Rubec jako vůbec
první český autor poskytl Googlu ilustraci pro jeho titulní stránku. Včera tu
visela k 80. výročí Rychlých šípů Jaroslava Foglara. První díl komiksu totiž
vyšel v Mladém hlasateli přesně před 80 lety, 17. prosince 1938. Nejde o jediný
Rubcův letošní triumf, v listopadu vydal v Londýně komiks, který v lednu
představí na nejprestižnějším komiksovém festivalu na světě, ve francouzském
Angoulême. O tom, že šlo o událost, svědčí slova mluvčí českého Googlu. „I k
Cimrmanovu výročí kreslili ilustraci američtí tvůrci z centrály společnosti v
kalifornském Mountain View,“ podotkla Alžběta Houzarová. Při výběru
ilustrátora takzvaného Doodlu spolupracoval český Google s americkou
centrálou a Nadací Jaroslava Foglara. Vybírali z několika českých ilustrátorů,
kteří mají k „Šípákům“ vztah. Rubec nejprve nakreslil 8 skic a pak týdny piloval
tu, kterou si vybrali v USA. Definitivní grafika vykrystalizovala 14 dní před
pověšením ilustrace na včerejší homepage českého Googlu. V ranním Studiu
6, kam si Rubce v pondělí pozvala Česká televize, ilustrátor přiznal, že kresba
věnovaná Rychlým šípům byl pro něj splněný sen.

•

Elektromobily si už dobijete: První rychlodobíjecí stanici pro elektromobily
mají ve městě Litoměřičané. Včera ji na parkovišti U Hvězdárny slavnostně
otevřeli zástupci vedení města a společnosti ČEZ. Výstavbu stanice umožnily i
evropské peníze. V ČR je aktuálně registrováno přes 2 000 elektromobilů,
samotné město Litoměřice má pro úředníky flotilu deseti takových aut. Nejspíš
další desítky lidí ve městě mají soukromé elektromobily. „Provoz dopravních
prostředků na elektrický pohon se stává stále dostupnější alternativou k
vozidlům se spalovacím motorem,“ těší starostu Litoměřic Ladislava Chlupáče
proto, že výsledkem toho je zlepšování kvality života obyvatel vystavených
snížené hladině hluku, prašnosti a emisí.

•

Připomněli výročí úmrtí Václava Havla: Zavzpomínat si na bývalého
prezidenta České republiky Václava Havla si včera v odpoledních hodinách
přišli obyvatelé Litoměřic. Jako každý rok se v den výročí úmrtí u bronzové
busty v parku, který nese Havlovo jméno, sešli lidé, aby tam zapálili svíčky a
připomněli si odkaz této významné osobnosti politického i společenského
života. Na vzpomínkové akci, kterou pořádá město Litoměřice společně s
Nadačním fondem Kalich, nechyběl místostarosta Karel Krejza, bývalý disident
a senátor Zdeněk Bárta nebo politik a Havlův přítel Alexandr Vondra (na
snímku). „Sedm let uplynulo od smrti Václava Havla. Není to dlouho, ale přitom
se za ta léta dost změnilo v mentalitě naší země, “ řekl Zdeněk Bárta.

•

Řešení nemocnice? Odloženo: Za právníky zrušeného koncesního řízení na
pronájem špitálu jeho ředitel i radní Litoměřic stojí. Co s nákladným zařízením
dál? Nepochybili jsme. O tom jsou přesvědčeni ředitel litoměřické nemocnice i
městští radní, kterým zkřížil plány na 20letý pacht špitálu Úřad pro ochranu
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hospodářské soutěže (ÚOHS). Nové koncesní řízení město nejspíš nevypíše.
Ale už zkraje nového roku chce hledat cestu, jak zmírnit ekonomickou zátěž,
kterou pro Litoměřice nemocnice s celookresní spádovostí představuje. Na
přípravě koncesního řízení se podílel i 38letý expert na medicínské právo a
člen legislativní rady vlády Petr Šustek. „Má s tímto koncesním řízením
zkušenost. Je v této oblasti odborníkem,“ stojí si za jeho výběrem starosta
města Ladislav Chlupáč, který pro rozhodnutí ÚOHS nemá velké pochopení.
„Jestliže úředník i předseda antimonopolního úřadu shodí ze stolu něco, co
připravuje člen legislativní rady vlády, je to zvláštní. Je otázka, kde je ten
skutečný důvod,“ dodal. Spor byl o to, kdo se mohl do koncesního řízení
přihlásit. V podmínkách bylo, že to má být provozovatel zařízení lůžkové
zdravotní péče s obratem 700 milionů za rok a s nejméně 560 lůžky. Dva z
potenciálních pachtýřů se před uzávěrkou podání nabídek dotazovali, zda se
mohou přihlásit, pokud mají víc zařízení, které to dají dohromady. Vedení
nemocnice, potažmo právník, přitakal, neprodloužil ale lhůtu pro podávání
nabídek. To vadilo antimonopolnímu úřadu, který v srpnu koncesní řízení
zarazil. Nemocnice proti tomu podala rozklad. „Neměli jsme důvod
zpochybňovat názor administrátora a právní kanceláře na ponechání původní
lhůty,“ vysvětlil šéf nemocnice Radek Lončák. Rozklad poukazoval na
formalistické rozhodnutí úřadu a na to, že 13 dní od odpovědí bylo dost na to,
aby se do koncesního řízení mohl přihlásit další zájemce. I místostarosta města
Karel Krejza za rozhodnutím ÚOHS vidí slovíčkaření. Litoměřicím zůstává
nemocnice „na krku“. „Už potřetí na mzdy přispíváme zhruba 15 milionů,“
vyčíslil místostarosta. Město sice po této zkušenosti nejspíš nové koncesní
řízení neotevře, ale přenést finanční nároky velkého zdravotnického zařízení i
na někoho jiného chce nadále. „Je potřeba hledat cestu a my ji zase ve
spolupráci s právníky hledat budeme, protože stav je neudržitelný,“ podotkl
Krejza. Personál se ale prý nemá čeho bát. „Nemocnici nemůžeme nechat
padnout. Nechceme, aby se dostala do záporných čísel a nastaly problémy.
Finance do ní budeme dávat tak jako doteď, nic jiného nám ani nezbude,“ ujistil
starosta.
•

Akademická malířka dokončila restaurování barokních obrazů: V letošním
roce akademická malířka Eva Votočková dokončila restaurování dvou obrazů
z biskupské rezidence. Jedná se o olejomalby na plátně z první poloviny 17.
století a jsou dílem neznámého autora. Oba obrazy jsou zapsány v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky.

•

Pocta pro katedrálu: mši sloužil papežský nuncius: Američan Charles Daniel
Balvo celebroval svatoštěpánskou mši v dómu. Velvyslancem Vatikánu ho
papež jmenoval teprve nedávno. Nový apoštolský nuncius v České republice
Charles Daniel Balvo byl ve středu 26. prosince hlavním celebrantem a
kazatelem při dopolední slavnostní mši na svátek sv. Štěpána v litoměřické
katedrále. Do města přijel v doprovodu apoštolského rady papežské nunciatury
Jean-Sylvaina Emiena Mambé. Na mši se přišlo podívat asi 200 lidí. V
litoměřické katedrále byl Balvo vůbec poprvé, přišla mu nádherná. „Přijel oslavit
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její patrocinium, je zasvěcena svatému Štěpánovi,“ vysvětlil biskup Jan Baxant,
který nuncia přivítal nejen jako reprezentanta svatého otce, ale i jako poutníka.
Balvo lidem připomněl příklad prvomučedníka, ukamenovaného sv. Štěpána,
a poprosil je, ať milují i své nepřátele jako on. Připomněl také oběti násilí a
uprchlíky, jako ty v Jižním Súdánu. Právě z tohoto působiště sem nuncius přijel.
•

Zdravé město zveřejnilo dotační program na rok 2019: Zdravé město
Litoměřice vyhlásilo dotační program projektů na rok 2019. Téma dotačního
programu pro tento rok je „Zdravá komunikace základ zdravé společnosti“.
Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu
zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím,
institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení
kvality života obyvatel města. Z rozpočtu města je na Dotační program
Zdravého města vyčleněno 250 tisíc.

•

Litoměřický biskup navštívil na Štědrý den nemocnici: Jako již tradičně
zpestřil pacientům, kterým zdravotní stav neumožnil trávit vánoční svátky
doma, čas v nemocnici 20. litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Na návštěvu
nejen za nimi, ale také za zaměstnanci, kteří byli ve službě, přišel na Štědrý
den dopoledne. Spolu se zástupci nemocnice Milanem Zbořilem, Jiřím
Štverákem, Karlem Kubátem a Radkem Lončákem prošel téměř všechna
oddělení nemocnice, kde s pacienty a zaměstnanci krátce pohovořil a každému
předal drobný dárek.
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3. Obyvatelstvo
Demografické a sociálně ekonomické údaje
Údaje Českého statistického ústavu k 31. 12. 2017.
Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel
Litoměřic na konci roku 2017 24 045 (oproti 24 168 v roce 2016), což je úbytek o
123 osob.
Za celý rok 2017 byl počet uzavřených sňatků 127 a počet rozvodů 79.
Narodilo se 267 dětí, z toho bylo 119 v manželství (43 %).
V roce 2017 zemřelo 241 obyvatel Litoměřic, což znamená, že přirozený přírůstek
obyvatelstva byl 26 osob (poprvé po pěti letech se více obyvatel narodilo, než
zemřelo).
Do Litoměřic se přistěhovalo 629 osob a vystěhovalo se 778, což je úbytek -149
obyvatel.
Celkem tedy za rok 2017 v Litoměřicích ubylo 123 obyvatel. Hlavním důvodem bylo
odstěhování. Celkový počet obyvatel byl nejnižší od roku 2011(23 462).
Průměrný věk obyvatel v okrese Litoměřice byl v roce 2017 42 let.
První narozené dítě v roce 2017: V porodnici Městské nemocnice v Litoměřicích
čekal personál na první miminko až do 4. ledna. Kdy se v 04.27 hodin se narodil
Blance Koutové z Lovosic chlapeček František, měřil 50 cm a vážil 2,920 kg.
Na zápis do prvních tříd litoměřických základních škol přišlo v září 2017 312 dětí.
Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2017 byla 3,8 %
což je pokles z 5,2 % v roce 2016. Nezaměstnanost v roce 2017 klesala v celé
České republice ve všech okresech. V rámci Ústeckého kraje vykazuje okres
Litoměřice dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti.
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Mezi okresy kraje byl k 31. 12. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných dosažen
na Litoměřicku 4 % (oproti 6,30 % v roce 2016), nejvyšší pak na Mostecku 7,3
%.
*)

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

Ústecký
kraj

v%
v tom okres

Děčín

Chomutov

leden

5,3

7,9

8,1

8,2

únor

5,1

7,8

8,1

8,0

březen

4,8

7,4

7,6

7,6

duben

4,4

7,0

7,0

7,3

květen

4,1

6,6

6,5

6,9

červen

4,0

6,4

6,1

6,8

červenec

4,1

6,3

6,1

6,7

srpen

4,0

6,1

5,8

6,4

září

3,8

5,8

5,5

6,3

říjen

3,6

5,5

5,2

6,0

listopad

3,5

5,3

5,3

5,8

prosinec

3,8

5,4

5,5

5,9

Litoměřice
rok 2017

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

Louny

Most

Teplice

Ústí n. Labem

7,1

10,1

6,5

8,6

7,1

9,9

6,3

8,6

6,8

9,7

6,0

8,4

6,4

9,6

5,6

8,2

6,0

9,3

5,3

7,9

5,6

9,0

5,1

7,5

5,7

8,9

5,0

7,5

5,5

8,7

4,8

7,2

5,4

8,5

4,5

6,8

5,0

8,0

4,2

6,4

4,9

7,5

3,9

5,9

5,2

7,3

4,0

5,9

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

Obecná

Hospodářská

celkem

kriminalita

kriminalita

Loupeže

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

Vloupání
do

Znásilnění

Vraždy

bytů a

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

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

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

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

4. Hospodaření města
Rozpočet města Litoměřice na rok 2018 byl schválen jako schodkový – výdaje vyšší
než příjmy o 23 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi města. Ke
krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města. V průběhu roku 2018 došlo
ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto změn skončil rozpočet roku
2018 schodkem – výdaje vyšší než příjmy o 11,5 mil. Kč.
Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2018 v tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2018 (saldo rozpočtu)
Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:
Běžný (provozní) rozpočet
Běžné příjmy a běžné provozní dotace
Běžné výdaje

přebytek: + 59 mil. Kč
536 mil. Kč
477 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet
Kapitálové příjmy a kapitálové dotace
Kapitálové (investiční) výdaje

schodek: -70,5 mil. Kč
27,5 mil. Kč
98 mil. Kč

Celkem

schodek -11,5 mil. Kč

V roce 2018 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé
hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné
spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města.
PŘÍJMY
Celkové příjmy za rok 2018 dosáhly výše 563 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:
daňové příjmy (daně a poplatky)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)
přijaté dotace

406 mil. Kč (72 %)
53 mil. Kč (9 %)
14 mil. Kč (3 %)
90 mil. Kč (16 %)

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2018 ke zvýšení příjmů o 42 mil.
Kč (+ 8 %) – v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto:
daňové příjmy (daně a poplatky)
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

+ 8 mil. Kč (+ 2 %)
+ 12 mil. Kč (+ 30 %)
+ 9 mil. Kč (+161 %)
+ 13 mil. Kč (+ 17 %)
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Daňové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
z toho daně

+ 8 mil. Kč,
+ 8 mil. Kč

nejvýznamnější nárůsty:
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)
daň z příjmů právnických osob

+ 6 mil. Kč
+ 7 mil. Kč
- 2 mil. Kč

poplatky
daň z hazardních her
správní poplatky
zábor veřejného prostranství

+ 0 mil. Kč
- 3,5 mil. Kč
+ 1,7 mil. Kč
+ 1,8 mil. Kč

Nedaňové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
+ 12 mil. Kč
Zvýšení o 12 mil. Kč v průběhu roku způsobeno skutečností, že finance poskytované
ze státu (konkrétně příspěvek dle atomového zákona) je od roku 2018 nutno vykazovat
jako nedaňový příjem (do roku 2017 vykazováno v přijatých dotacích).
Kapitálové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
V průběhu roku 2018 došlo k prodejům dalších nemovitostí.

+ 9 mil. Kč

Přijaté dotace
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
+ 13 mil. Kč
Poměrně značný nárůst je způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány
postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon
přenesené působnosti státu). Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty (ze
státního rozpočtu, případně z fondů EU).

VÝDAJE
Skutečné výdaje za rok 2018 dosáhly výše 575 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:
běžné výdaje (provoz města a úřadu)
kapitálové výdaje (investice)

477 mil. Kč (83 %)
98 mil. Kč (17 %)

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2018 ke zvýšení výdajů o 30 mil. Kč
(+ 6 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:
běžné výdaje (provoz města a úřadu)

+ 12 mil. Kč (+ 3 %)
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kapitálové výdaje (investice)

+ 18 mil. Kč (+ 24 %)

Běžné výdaje
Při schválení rozpočtu na rok 2018 činily běžné výdaje částku cca 465 mil. Kč.
V průběhu roku 2018 došlo k nárůstu o cca 12 mil. Kč na konečnou výši 477 mil. Kč (v
převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů
běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku. Další zvýšení
běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se o akce realizované
v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). U
běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k
zásadním změnám.
Kapitálové výdaje
Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši
cca 79 mil. Kč. V průběhu roku 2018 došlo zejména v souvislosti s postupnou
realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 19 mil. Kč na konečnou výši 98 mil.
Kč.

Největší investiční akce roku 2018:
Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:
MŠ Alšova – zateplení objektu a střechy
Revitalizace městské tržnice
Úprava objektu v KDH
– pro účely využití sportovních klubů a zájmových spolků

- 4,2 mil. Kč
– 10,4 mil. Kč
- 7,2 mil. Kč

Dotační akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města:
Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice – ul. Palachova
(zbylá část) – v roce 2018 celkem
13,5 mil. Kč (z toho
dotace z EU 3,5 mil. Kč, podíl města 10 mil. Kč)
Automatické parkovací zařízení pro kola (cyklověž)
– akce celkem
13,5 mil. Kč (z toho
dotace z EU 12 mil. Kč, podíl města 1,5 mil. Kč)
Ulice Žernosecká – dešťová kanalizace –
akce celkem
4,9 mil. Kč (plně
hrazeno z dotace, resp. příspěvku dle atomového zákona, tj. bez finanční spoluúčasti
města)
Financování v roce 2018:
Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2018 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak
v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti. K 31.12. 2018 činila výše finančních
prostředků na účtech města částku 168 mil. Kč. (včetně zůstatku a mimořádné dotace
z jaderného účtu ve výši 47 mil. Kč).
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5. Vedení města, samospráva a státní správa
Vedení města
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí a měst. Do té
doby nebyly ve vedení města žádné změny. Starostou města Litoměřice byl pan
Ladislav Chlupáč (ODS) a byl to jeho již 16. rok ve funkci ve čtvrtém volebním
období. 1. místostarostou města byl pan Karel Krejza (ODS). 2. místostarostou
města Litoměřice byl pan Pavel Grund (ČSSD). 3. místostarostou města Litoměřice
v roce 2016 byl pan Václav Červín (Sport a zdraví Ltm). Členové Rady města byly
výše jmenovaní pánové a dále také pánové Pavel Kejř (ODS), Radek Lončák
(ODS), Vladimír Kestřánek (ČSSD), Martin Hrdina (TOP09) a Lukas Wünsch
(Severočeši.cz).
Po volbách v říjnu 2018 se starostou města opět stal pan Ladislav Chlupáč za ODS,
1.místostarostou pan Ladislav Krejza za tutéž stranu, 2.místostarostou pan Lukas
Wünsch za Severočechy a 3. místostarostou pan Václav Červín za Sport a zdraví
Litoměřice. V Radě města zasedli s vítěznou ODS Severočeši a Sport a zdraví
Litoměřice, naopak v opozici skončili ANO, Zelení s Piráty a KSČM. Nově ve vedení
města již nezasedli zástupci stran TOP 09 a ČSSD, které ve volbách neobhájily
žádný mandát. ODS posílila v Radě o dva posty. Starostu, prvního místostarostu a
ředitele nemocnice Radka Lončáka doplní z ODS lékaři Leoš Vysoudil a Petr Kubec
a historik Filip Hrbek. Dalšími členy Rady města se stali pánové Wünsch, Hošek
ze Severočechů a pan Václav Červín ze Sportu a zdraví. Tajemníkem městského
úřadu ve sledovaném období byl pan Milan Čigáš.
Zastupitelstvo města Litoměřic
Finanční výbor v období do voleb 2018 pracoval ve složení: předseda výboru Ing.
Radek Lončák MBA (ODS), Ing. Vladimír Kestřánek Dis. MBA (ČSSD), Mgr. Jan
Fibich (Severočeši Litoměřice), Jaroslav Marek (TOP09), Jiří Landa (KDU-ČSL),
Václav Knotek (KSČM) a David Šikula (Sport a zdraví).
Po komunálních volbách byl předsedou zvolen pan Radek Lončák z ODS, dalšími
členy výboru byli pánové Marek Kocánek za ANO2011, Jan Hrkal za Zelené a
Piráty, Vladimír Kestřánek za ODS, Jan Fibich za Severočechy Litoměřice, Tomáš
Vytlačil za Sport a zdraví a konečně jediná žena paní Libuše Křížová za KSČM.
Kontrolní výbor se do voleb v říjnu 2018 scházel ve složení předseda výboru
Jaroslav Růžička (KSČM), PaeDr. Zdeněk Dušek (KSČM), Mgr. Ladislav Kudrna
MBA (ANO2011), Helena Lexová (ČSSD), Mgr. Petr Hošek (Severočeši
Litoměřice), PhDr. Filip Hrbek (ODS), Martin Legnavský (Sport a zdraví), Mgr. Petr
Panaš (Strana zelených) a Hana Mráčková (KDU-ČSL).
Po volbách seznal kontrolní výbor změny, předsedou KV se stal pan Jiří Adámek
za ANO2011, dalšími členy se stali pánové Aleš Stibal za Zelené a Piráty, Radek
Voženílek za Sport a zdraví, Jiří Skřivánek za Severočechy, Roman Kozák a Jan
Fišera za ODS a v neposlední řadě pan Jaroslav Růžička za KSČM.
Vládnoucí koalice ODS, Severočechů a Sportu a zdraví měla po volbách křehkou
většinu jednoho hlasu. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo 1. listopadu
2018.
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Zastupitelstvo města Litoměřic pracovalo do komunálních voleb v roce 2018
v tomto složení:
Volební strana

Jméno

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Petr Hermann

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Václav Červín

KDU-ČSL

Jiří Landa

ANO 2011

MUDr. Ondřej Štěrba

ANO 2011

Ing. Radek Löwy

ANO 2011

Mgr. Renata Kynzlová

ANO 2011

Ing. Petr Urbánek

ANO 2011

Tomáš Sarnovský

ANO 2011

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

ANO 2011

Ing. Vladimír Matys

Česká str.sociálně demokrat.

Ing. Vladimír Kestřánek MBA

Česká str.sociálně demokrat.

Ing. Pavel Grund

Občanská demokratická strana

Mgr. Ladislav Chlupáč

Občanská demokratická strana

Ing. Radek Lončák MBA

Občanská demokratická strana

MUDr. Leoš Vysoudil MBA

Občanská demokratická strana

MUDr. Petr Kubec

Občanská demokratická strana

MUDr. Pavel Kejř

Občanská demokratická strana

Mgr. Karel Krejza

Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Elman

TOP 09 a nezávislí

Mgr. Martin Hrdina

SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE

PhDr. Olga Kubelková

SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE

Lukas Wünsch

Komunistická str.Čech a Moravy

Mgr. Václav Dycka

Komunistická str.Čech a Moravy

Jaroslav Růžička

Komunistická str.Čech a Moravy

MUDr. Miroslav Jenček

Strana zelených

Mgr. Petr Panaš

Strana zelených

Ing. Jan Hrkal
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Složení zastupitelstva po komunálních volbách v říjnu 2018:
Volební strana

Jméno

Občanská demokratická strana

Mgr. Ladislav Chlupáč

Občanská demokratická strana

MUDr. Leoš Vysoudil MBA

Občanská demokratická strana

MUDr. Petr Kubec

Občanská demokratická strana

PhDr. Filip Hrbek

Občanská demokratická strana

Ing. Radek Lončák MBA

Občanská demokratická strana

Mgr. Karel Krejza

Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Elman

Občanská demokratická strana

Roman Kozák

Občanská demokratická strana

Mgr. Petr Klupák

ANO 2011

Ing. Marek Kocánek

ANO 2011

MUDr. Ondřej Štěrba

ANO 2011

Tomáš Sarnovsky

ANO 2011

Ing. Radek Löwy

ANO 2011

Ing. Vladimír Matys

ANO 2011

Mgr. Jiří Adámek

ANO 2011

Ing. Josef Douša

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Petr Hermann

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Červín Václav

Zelení a Piráti

Aleš Stibal

Zelení a Piráti

Mgr. Petr Panaš

Zelení a Piráti

Ing. Jan Hrkal

Zelení a Piráti

PhDr. Lenka Simerská

Komunistická strana Čech a Moravy

Jaroslav Růžička

Komunistická strana Čech a Moravy

MUDr. Miroslav Jenček

Severočeši Litoměřice

Lukas Wünsch

Severočeši Litoměřice

Jiří Skřivánek

Severočeši Litoměřice

Mgr. Mgr. Petr Hošek
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Při Radě města Litoměřice pracovaly do října 2018 tyto komise:
Majetková komise: Předseda MUDr. Ondřej Štěrba (ANO), sekretář: Lenka
Jindřichová
Mgr. Václav Härting, ved. odboru SNMM, Ing. Zdeněk Bezděka (ODS), Ing. Zdeněk
Černý (SZ), Ing. Luboš Janoušek (TOP09), Zdeněk Lexa (ČSSD), Josef Kalina ml.
(Severočeši), František Kadeřábek (KSČM), Pavel Šemelík (Sport a zdraví).
Zdravotní a sociální komise: předseda MUDr. Petr Kubec (ODS), sekretář: Ivana
Aksenowá
Ing. Bc. Renáta Jurková, ved. odboru SVaZ, Mgr. Jan Marek (ČSSD), Vladimíra
Sklíbová (Sport a zdraví), Mgr. Milan Čigaš, tajemník MěÚ, MUDr. Vladislav Procházka
(TOP09), Mgr. Marcela Štěrbová (ANO), Mgr. Ing. Jana Štefaniková (SZ), MUDr.
Miroslav Jenček (KSČM), Irena Opočenská (Diakonie), Mgr. Pavel Szymański (Farní
charita), Mgr. Robert Krejčí (Naděje), MUDr. Libor Pardubický (zdravotnictví), Jana
Wünschová (senioři).
Komise výchovy a vzdělání: předseda mgr. Martin Hrdina (TOP09), sekretář:
Dagmar Zelená
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Ing. Lukáš Znojemský (ČSSD), Mgr.
Monika Mejtová (Sport a zdraví), Mgr. Petr Krňák (SZ), Bc. Jiří Rudolf (ANO), Mgr. Petr
Hošek (Severočeši), Mgr. Blanka Ježková (ODS), Mgr. Marta Černá (KDU-ČSL), Mgr.
Václav Dycka (KSČM).
Komise sportu: předseda Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví), místopředseda: Ing.
Pavel Grund (ČSSD), sekretář: Hana Pospíchalová
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví), Ing.
Jan Hrkal (SZ), Mgr. Martin Hrdina (TOP09), Ing. Taťána Nováková (KDU-ČSL), Marek
Kocánek (ANO), Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Petr Dvořák (KSČM), Jaromír
Tvrzník, ředitel PO MSZ.
Komise kultury: předsedkyně PhDr. Olga Kubelková (Severočeši), sekretář: Dagmar
Zelená
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Mgr. Karel Krejza (ODS), Bc. Ondřej Marek
(ČSSD), Stanislav Hylán (KDU-ČSL), Mgr. Renata Vášová (SZ), Mgr. Jiří Adámek
(ANO), Markéta Bauerová (Sport a zdraví), Miroslava Dolejší (TOP09), MgA. Aleš
Pařízek (KSČM), Ing. Věra Kmoníčková (za zřizovatele).
Komise územního rozvoje: předseda MUDr. Pavel Kejř (ODS), sekretář: Ing. Jan
Nejtek
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru ÚR, MUDr. Kejř (ODS), Ing. Karel
Prokop (ČSSD), Ing. Milan Kuřík (TOP09), Ing. Petra Rotterová (SZ), Tomáš
Sarnovský (ANO), Ing. arch. bc. Jakub Pleyer (Severočeši), Alois Kubišta (KDU-ČSL),
Jana Vojtilová (KSČM), doc. Ing. Arch. Jan Mužík, CSc.
Regenerace měst. památek (subkomise): sekretář: Jana Počíková
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP, PhDr. Jan Štíbr (ČSSD), Karel Hönsch
(Severočeši), Mgr. Jiří Adámek (ANO), Ing. Lukáš Trnka PhD. (SZ), Ing. arch. bc.
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Jakub Pleyer, doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., Mgr. Jolana Tóthová (NPÚ), Ing. Luděk
Záhejský, Ing. Jan Nejtek, vedoucí SÚ.
Komise dopravy (subkomise): předseda Ing. Vladimír Matys (ANO), sekretář: Bc.
Jan Jakub, ved. odboru ODaSH
Ing. Ivo Elman (ODS), Ladislav Sádlo (ČSSD), Vlastimil Hrzán (Sport a zdraví), Jan
Klíma (Severočeši), Jan Žídek (TOP09), Alois Kubišta (KDU-ČSL), Filip Horák Dis.
(SZ), Josef Krištof (KSČM), Bc. Tomáš Lipš, Ing. Lenka Kuchařová (ODaSH)
Letopisecká komise: sekretář: Mgr. Jana Stojanovová
Luděk Veselý (ODS), Mgr. Zdeňka Sádlová (ČSSD), Rostislav Janata (Sport a zdraví),
Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ, Jiří Adámek (ANO)
Komise životního prostředí: předseda Ing. Jan Zadražil (KDU-ČSL), sekretář: Věra
Kubátová
Ing. Pavel Gryndler, ved. odboru ŽP, Ing. Bc. Borek Franěk (SZ), Ondřej Rondoš
(ČSSD), Mgr. Tomáš Vytlačil (Sport a zdraví), Milan Houdek (Severočeši), Jan Žídek
(TOP09), Michal Kopřiva (ANO), Ing. Lukáš Pařízek (KSČM), Ing. Zbyněk Zdvořák
(ODS).
Likvidační komise: sekretář: Jana Kühnová
Ing. Zdeněk Bezděka (ODS), PhDr. Jan Štíbr (ČSSD), Bc. Martin Fadler (Sport a
zdraví), Lukas Wünsch (Severočeši), Václav Knotek (KSČM).
Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (Komise PZM a MA 21):
předseda Mgr. Petr Hermann (politik PZM a MA 21), sekretář: Mgr. Irena Vodičková
(koordinátorka PZM a MA 21)
Jana Pavlasová (ODS), Lukas Wünsch (Severočeši), Josef Douša (ANO), PhDr.
Lenka Simerská (SZ), Kateřina Krňáková (Sport a zdraví), Jaroslav Růžička (KSČM),
Ing. Lenka Brožová – MěÚ Litoměřice – Odbor životního prostředí, npor. Pavla Kofrová
– PIS Policie ČR, Ing. Ivana Poláčková – Středisko ekologické výchovy SEVER
Litoměřice op.., Alena Kuldová - Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy,
MUDr. František Pražák – zástupce veřejnosti, Mgr. Petra Smetanová – Naděje o.s.,
Bc. Miroslava Najmanová - MěÚ Litoměřice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Mgr. Blanka Ježková - Soukromá základní a mateřská škola Lingua Universal, s.r.o.,
ZŠ Havlíčkova, Mgr. Antonín Tym - MěÚ Litoměřice - Oddělení projektů a strategií,
Veronika Vedejová – Diecézní charita Litoměřice, dobrovolnické centrum, Mgr. Zora
Berglová – MěÚ Litoměřice - Odbor životního prostředí, Magdaléna Šabatová –
podnikatelská sféra, Jan Vochomůrka – MěÚ Litoměřice, odbor soc. věcí a
zdravotnictví, Robert Čelko – Městská policie Ltm, Mgr. Lenka Čermáková (EKO tým
ZŠ Na Valech).
Komise cestovního ruchu: předsedkyně Ing. Anna Matulová (ODS), sekretář: Ing.
Martina Vondráková
Lenka Hronová (ČSSD), Mgr. Petr Herman (Sport a zdraví), Roman Munčinský
(Severočeši.cz), Tomáš Sarnovský (ANO), Mgr. ing. Jana Štefaniková (SZ), Petra
Pospíchalová (KSČM)
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Komise GTE: předseda Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta (projektový tým),
místopředseda: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí OŽP (projektový tým), sekretář komise:
Mgr. Antonín Tym Ph.D., manažer GTE (projektový tým)
MěÚ Litoměřice - Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územ. rozvoje, Mgr.
Milan Čigáš, tajemník MěÚ
Odborná veřejnost - Ing. Vlastimil Myslil, CSc. hlavní geolog (projektový tým), Ing. Petr
J. Kalaš, odb. konzultant, Ing. Jan Motlík, odb. konzultant, energetik, Ing. Zdeněk
Zabilanský, odb. konzultant (projektový tým), doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD.,
Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta.
Zástupci politických stran - Mgr. Karel Krejza (ODS), Zdeněk Fořt (ČSSD), Jiří Foukner
(Severočeši), Mgr. Martin Hrdina (TOP09), Ing. Radek Löwy (ANO), Ing. Miroslav
Pařízek (KSČM), Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví), Ing. Radek Lončák, předseda
FV, Ing. Daniel Kahuda (SZ).

Komise při Radě města po komunálních volbách 2018 zaznamenaly mnohé změny
nejen v personálním ale částečně i obsahovém smyslu, pracovaly v následujícím
složení:
Komise majetková vč. agendy likvidační: Předsedou se stal MUDr. Ondřej Štěrba
(ANO2011), sekretářem komise byla paní Lenka Jindřichová. Členy komise byli Mgr.
Václav Härting (ved. odboru SNMM), Ing. Zdeněk Bezděka (ODS), Roman Kozák
(ODS), Ing. Luboš Janoušek (TOP09), Josef Kalina ml. (Severočeši Litoměřice),
František Kadeřábek (KSČM) a Ing. Zdeněk Černý (Zelení a Piráti).
Komise zdravotní a sociální: Předsedou této komise byl zvolen MUDr. Petr Kubec
(ODS), sekretářem komise byla paní Ivana Aksenowá. Členy komise se stali Ing. Bc.
Renáta Jurková (ved. odboru SVaZ), Vladimíra Stranková (Sport a Zdraví), Jiří
Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Ing. Radek Löwy (ANO2011), Mgr. Kateřina
Stibalová (Zelení a Piráti), MUDr. Miroslav Jenček (KSČM), Irena Opočenská
(Diakonie), Mgr. Robert Krejčí (Naděje), MUDr. Libor Pardubický (zdravotnictví), Jana
Wünschová (senioři) a v neposlední řadě Renata Valášková (vazební věznice).
Komise výchovy a vzdělání: Předsedou této komise byl Mgr. Petr Hošek (Severočeši
Litoměřice). Jako sekretář komise pracovala paní Dagmar Zelená. Členy komise se
stali následující lidé - Ing. Andrea Křížová (ved. odboru ŠKSaPP), Mgr. Petr Klupák
(ODS), Mgr. Monika Mejtová (Sport a Zdraví), Mgr. Kateřina Szaffnerová (Zelení a
Piráti), Bc. Jiří Rudolf (ANO2011), Mgr. Václav Dycka (KSČM) a Mgr. Martin Hrdina
(TOP09).
Předsedou Komise sportu byl zvolen Mgr. Václav Červín (Sport a Zdraví), sekretářem
komise byla paní Haninka Pospíchalová. Komise pracovala dále ve složení Ing.
Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Pavel Birner (Sport a Zdraví), Ing. Marek
Kocánek (ANO2011), Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Mgr. Martin Hrdina
(TOP09), Ing. Pavel Grund (ČSSD), Ing. Jan Hrkal (Zelení a Piráti), Mgr. Petr Klupák
(ODS) a Jaromír Tvrzník (vedoucí PO MSZ).
Nově byla sloučena Komise kultury a letopisecká do jediné. Jako předseda této
komise pracoval Mgr. Jiří Adámek (ANO2011), sekretářem komise byla paní Dagmar
Zelená. Členy komise byli paní Ing. Andrea Křížová (ved. odboru ŠKSaPP), PhDr. Filip
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Hrbek (ODS), Mgr. Renata Kutina Vášová (Zelení a Piráti), Markéta Bauerová (Sport
a Zdraví), MgA. Aleš Pařízek (KSČM), PhDr. Olga Kubelková (Severočeši Litoměřice)
a Ing. Věra Kmoníčková.
Předsedou Komise územního rozvoje a městských památek se stal PhDr. Filip
Hrbek (ODS), členové komise pracovali se složení Ing. Venuše Brunclíková, MBA
(ved. odboru ÚR), Ing. Andrea Křížová (ved. odboru ŠKSaPP), Jiří Rotter (Zelení a
Piráti), Ing. Vladimír Matys (ANO), Bc. Jakub Pleyer (Severočeši Litoměřice), Alois
Kubišta (KDU-ČSL), Zdeněk Dušek (KSČM), Alexandr Koráb (ODS) a doc. Ing. arch.
Jan Mužík, CSc. (městský architekt). Sekretářem této komise byl Ing. Jan Nejtek (
vedoucí SÚ).
Předsedou Komise dopravy byl Ing. Ivo Elman (ODS). Sekretářem komise byl Bc.
Jan Jakub (ved. odboru ODaSH). Jako členové komise pracovali Ing. Petr Pinka ODS),
Martin Šimek (Severočeši Litoměřice), Ing. Ivan Palán (ANO), Josef Krištof (KSČM),
Alois Kubišta (KDU-ČSL), Ivan Králik (MěP Litoměřice), Bc. Tomáš Lipš, Ing. Lenka
Kuchařová (ODaSH), Jan Dušek (ODS) a Mgr. Petr Panaš (Zelení a Piráti).
Komise životního prostředí pracovala ve složení Ing. Pavel Gryndler (ved. odboru
ŽP), Milan Houdek (Severočeši Litoměřice), Michal Kopřiva (ANO2011), Radim Ježek
(Zelení a Piráti), Ing. Lukáš Pařízek (KSČM), Ing. Martina Soldatková (ODS) a Ing. Ivo
Elman (ODS). Této komisi předsedal Ing. Jan Zadražil (KDU-ČSL). Sekretářem komise
je Věra Kubátová.
Komise pro agendu Zdravé město pracovala ve složení Mgr. Petr Hermann (politik
ZM a MA 21) – předseda. Členy komise byli Jana Pavlasová (ODS), Radka
Hazuchová (Severočeši Litoměřice), Josef Douša (ANO2011), PhDr. Lenka Simerská
(Zelení a Piráti), Kateřina Krňáková (Sport a Zdraví), Jaroslav Růžička (KSČM), Mgr.
Zora Berglová – zástupce veřejnosti, Ing. Lenka Brožová ( Odbor životního prostředí
MěÚ Litoměřice), Robert Čelko (MěP Litoměřice), Mgr. Blanka Ježková (ZŠ
Havlíčkova), npor. Pavla Kofrová (PIS Policie ČR), Ing. Ivana Krňáková (Středisko
ekologické výchovy SEVER Litoměřice op..), Alena Kuldová (Společnost plánování
rodiny a sexuální výchovy), Bc. Miroslava Najmanová (Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Litoměřice), MUDr. František Pražák – zástupce veřejnosti, Mgr.
Petra Smetanová (Naděje o.s.), Magdaléna Šabatová – zástupce podnikatelské sféry,
Veronika Vedejová (Diecézní charita Litoměřice), Jan Vochomůrka ( Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví), Ladislava Čelková (metodik MA21 MěÚ Litoměřice). Sekretářem
komise byla Mgr. Irena Vodičková (koordinátorka ZM a MA 21).
Komise marketingu a cestovního ruchu s předsedou Tomášem Sarnovským
(ANO2011) pracovala ve složení: Ing. Petr Pinka (ODS), Jan Dostal (Severočeši
Litoměřice), Aleš Stibal (Zelení a Piráti), Jaroslav Růžička (KSČM), Bc. Michaela
Mokrá (ředitelka Zahrada Čech s.r.o.), Ing. Eva Břeňová (ved. odboru KMaCR) a Mgr.
Milan Čigáš (tajemník MěÚ). Sekretářem komise byla Ing. Martina Vondráková.
Komisi geotermálního projektu (GTE) předsedal starosta města pan Mgr. Ladislav
Chlupáč. Místopředsedou komise byl Ing. Pavel Gryndler (vedoucí OŽP). Členy
komise byli Ing. Venuše Brunclíková, MBA (vedoucí OÚR) a za odbornou veřejnost
Ing. Petr J. Kalaš, Ing. Jan Motlík, Prof. RNDr. Tomáš Fischer, PhD. (UK –
Přírodovědná fakulta). Členy této komise za politické strany byli Mgr. Karel Krejza
(ODS), Milan Houdek (Severočeši Litoměřice), Tomáš Sarnovsky (ANO2011), Aleš
Stibal (Zelení a Piráti), Ing. Miroslav Pařízek (KSČM), Mgr. Václav Červín (Sport a
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Zdraví), Ing. Radek Lončák (ODS). Sekretářem komise byl Mgr. Antonín Tym, Ph.D.,
manažer GTE.
Městský úřad – státní správa a samospráva
Pro nejlepší a nejrychlejší orientaci, co se odehrálo a stalo na litoměřickém městském
úřadě. V letošní kronice nebude věnován prostor všem odborům na městském úřadě,
ale pouze zásadnějším změnám, úspěchům či naopak pochybením, ke kterým v rámci
činnosti úřadu došlo. Rok 2018 byl zahájen vznikem nového odboru komunikace,
marketingu a cestovního ruchu pod vedením Ing. Evy Břeňové. Odbor je tvořen
třemi úseky – tiskovým, marketingovým a infocentrum. Tyto úseky jsou svými
činnostmi provázané. Vznikl tak celek nabízející jednotný komunikační a informační
servis, úzce související s marketingem města. V gesci útvaru vnitřních a vnějších
vztahů bylo každý den vydávat tiskové zprávy, spravovat Facebook města,
zveřejňovat aktuality na webových stránkách města (kde aktualizuje i sekci Uzavírky),
informovat občany prostřednictvím elektronické úřední desky umístěné v podloubí
radnice a v městské nemocnici a prostřednictvím facebookového profilu komunikovat
s občany města a zodpovídá jejich dotazy. K činnosti úseku patřilo každé pondělí
bezplatně elektronicky rozesílat už téměř 800 uživatelům Mobilní rozhlas (souhrn toho
nejdůležitějšího, co je v následujícím týdnu v Litoměřicích čeká). Dále také pomáhal s
propagací důležitých sdělení nejen odborům úřadu a příspěvkovým organizacím
města, ale i řadě našich partnerů z řad neziskových organizací. Pracovníci odboru,
rsp. sledovaného úseku, obsahově i graficky připravovali Radniční zpravodaj, pořádali
tiskové konference na aktuální témata a zodpovídali dotazy novinářů. Mezi další
činnosti odboru patřilo zadávání smluvnímu partnerovi – tj. regionální televizi - aktuální
témata na tvorbu cca 8 reportáží, která by měla být v následujícím týdnu pro město
natočena. Témata vybírali vedení města, vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových
organizací, případně reagovali na diskuse vedené občany na aktuální témata.
V neposlední řadě docházelo k vytváření fotogalerie a archivu fotek, které na základě
požadavků poskytuje pracovníkům úřadu nejen k propagačním účelům. V pracovní
náplni patřila také práce na výroční zprávě města. Činnost informačního centra
města je za dlouhá léta existence již ustálen. Počet návštěvníků infocentra se
každoročně zvyšuje. V roce 2018 jeho služeb využilo 47 502 turistů a rezidentů, což je
o zhruba 4,5 tisíce více než roce 2017. Většinu příchozích tvořili Češi, kterých dorazilo
38 966. Nejživěji bylo na IC v červenci, kdy služeb využilo téměř 7 tisíc návštěvníků.
Ze zahraničních dlouhodobě převažují německy hovořící turisté. Již v roce 2018 se
OKMaCR zaměřil na zatraktivnění sortimentu propagačních předmětů města. Celkový
obrat za prodej upomínkových předmětů a průvodcovských služeb stoupl v roce 2018
o 174 000 Kč. Cílem IC bylo stejně jako v letech minulých poskytování komplexní
informace a služby související s cestovním ruchem, turistické informace o městě a
okolí, památkách a tipy pro volný čas, ale i informace související s chodem městského
úřadu, o dopravě apod. V prostorách infocentra byla možnost zakoupení informačních
materiálů, upomínkových předmětů, veřejného internetu. V tzv. „íčku“ si bylo možné
zajistit ubytování, objednat prohlídku města s průvodcem, návštěvu vyhlídkové věže
Kalich a stálé expozice města ‚Důl Richard v proměnách času‘ a výstavu věnovanou
Felixi Holzmannovi. Hlavním cílem úseku marketingu bylo zvyšování povědomí o
městě Litoměřice prostřednictvím dostupných marketingových nástrojů a vytváření
pozitivního obrazu města jako zajímavé a atraktivní turistické destinace. Důležitou
součástí je tvorba nových produktů cestovního ruchu a vydávání nových propagačních
materiálů města. Dílčím úkolem bylo sledovat a přizpůsobovat se novým trendům
(sociální sítě, aplikace do chytrých telefonů apod.) v oblasti marketingu a propagace.
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Nedílnou součástí byla spolupráce s Destinační agenturou České středohoří, jejímž
spoluzakladatelem je město Litoměřice.
Akce realizované v roce 2018:
100. výroční vzniku Československa - Odbor komunikace marketingu a cestovního
ruchu se podílel na přípravách, organizaci a propagaci oslav 100 let republiky.
Veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze - pracovníci OKMaCR na
holešovickém výstavišti v průběhu několika dnů prezentovali v samostatném stánku
slovně, ale i prostřednictvím obrazovky a propagačních materiálů nejvýznamnější
turistické atraktivity města Litoměřice a akce, které se v něm konají, stejně jako
partnery, například Zahrada Čech nebo Klášterní vinné sklepy Litoměřice. Celkem
veletrh navštívilo 29 535 lidí a z toho 6 923 odborníků zde navazovalo nové kontakty
a čerpalo potřebné informace.
Místa přátelská seniorům pořádané každoročně Zdravé město Litoměřice. Pro rok
2018 bylo připraven soubor zajímavých akcí pro litoměřické seniory. Stejně jako
v minulých letech sérii akcí zahájilo informační centrum tradiční prohlídkou míst, které
nejsou běžně veřejnosti přístupné. První akcí s názvem „Místo, kde jste ještě nebyli“,
odstartovalo infocentrum v biskupské rezidenci 28. března. OKMaCR se do kampaně
zapojil i o několik dnů později, a to besedou vedoucí OKMaCR Evy Břeňové se seniory
na téma prezentace a marketing města.
U příležitosti výročí rozpuštění koncentračního tábora v Litoměřicích, ke kterému došlo
5.5.1945, byla pro školy a další zájemce připravena zdarma prohlídka expozice Důl
Richard v proměnách času s rozšířeným výkladem zaměřeným právě na tuto
událost. Akci si nenechalo ujít téměř 200 školáků.
Litoměřický hrozen - 7. ročník tradiční prezentační, soutěžní a prodejní výstavy vín
z Čech a Moravy si 2. června, v hradním sále kulturního a konferenčního centra
v Litoměřicích, nenechalo ujít téměř 1 000 návštěvníků. Organizace akce i soutěže se
po zrušení CCR ujal OKMaCR ve spolupráci s MKZ. Propojením s akcí Gastro food
fast na výstavišti se podařilo dosáhnout rekordní návštěvnosti Hroznu, která byla
minimálně jednou tak vysoká oproti předchozím letům.
Konference Stop and Stay - Konference cestovního ruchu pod názvem Stop and
Stay vzešla z projektu přispívajícího k rozvoji cestovního ruchu v regionu pod názvem
„Litoměřice známé před i za svými hradbami“. Letošní již 10. ročník se opět vrátil do
Litoměřic. Dvoudenní konference byla zaměřena na téma „Česko-německé setkání
aneb Skutečná výměna zkušeností z cestovního ruchu a vazby na další obory“.
OKMaCR byl při organizaci nápomocen Destinační agentuře České středohoří.
800. výročí města Litoměřice - celý rok 2019 se ponese v duchu oslav 800 let města
Litoměřice. OKMaCR připravil ve druhé polovině roku 2018 ve spolupráci s odborem
školství, kultury, sportu a památkové péče a MKZ koncept oslav 800. výročí založení
institucionálního města Litoměřice. Pracovní skupina složená ze zástupců městského
úřadu se již v roce 2018 pravidelně scházela a pracovala na programu celoročních
oslav roku 2019. OKMaCR vstoupil v jednání s Ústeckým krajem, přičemž se podařilo
získat příslib cca půlmilionové dotace na oslavy a oficiálním partnerem je Ústecký kraj.
OKMaCR připravil v předstihu (prosinec 2018) celou sadu upomínkových předmětů
symbolizujících významné výročí 800 let Litoměřic. Nechybí trička, látkové tašky,
bambusové kelímky, zápisníky, tužky, kalendáře, dámská kolekce drobných doplňků
apod. Tyto předměty se setkaly u obyvatel města s nebývalým úspěchem.
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Zcela nově patřil Litoměřicím v roce 2018 hosting mezinárodního setkání
k prorodinné politice.
Město připravilo tzv. rozklikávací rozpočet města, představen byl nový komunitní
plán Města Litoměřice a celého ORP, byl spuštěn projekt zajišťující tlumočnickou
linku pro neslyšící tzv. „tichou linku“. V roce 2018 byly zrekonstruovány prostory pro
vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů. V roce 2018 město Litoměřice
dosáhlo ocenění v soutěži „Město pro byznys“ a stalo se čtvrtým nejlepším městem
pro podnikání v Ústeckém kraji. Litoměřice bodovaly v soutěži Zlatý erb. Originál
pozdně barokní sochy Panny Marie Immaculaty ozdobil vstupní prostor litoměřického
hradu. Vedoucí oddělení informačních technologií našeho městského úřadu Leona
Slabochová se umístila na druhém místě v soutěži eOsobnostEgovernmentu.
V soutěži Stavba ústeckého kraje 2017 se litoměřické autobusové nádraží umístilo
v čele. Město Litoměřice šlo příkladem v souvislosti s používáním softwarových
produktů Office 365 ; za zmínku stojí realizace „prorodinných dnů“ na úřadě; spuštěna
byla mobilní aplikace „komplan“ sociální služby. Litoměřický úřad obdržel zvláštní
cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na
webových stránkách při soutěži Zlatý erb, a to za turistický a informační portál
www.litomericeinfo.cz. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizoval tvořivé dílny pro
pěstounské rodiny. Velkému zájmu se těšila kampaň pro seniory „Místa přátelská
seniorům“. Uspořádán byl zcela ojedinělý projekt pro děti ze sociálně znevýhodněných
rodin: týdenní prázdninový pobyt plný zážitků. Otevřen byl nový infostánek „Íčko“ ve
spolupráci se Zahradou Čech. Za rozvojovou spolupráci s keňskou vesnicí Ndere se
MÚ radoval z ocenění „Fairtradový počin roku“ za rok 2017. Odbor životního prostředí
v rámci boje s plasty realizoval akci „Prevence vzniku odpadů“ . Město v rámci této
akce pokračuje v propagaci používání látkových tašek, využití nákupů bez obalů,
uspořádána byla přednáška o možnostech omezování obalů a workshop šití
látkových pytlíků na pečivo a další potraviny. Na tyto akce získal odbor dotaci od firmy
MONDI a.s. Městský úřad Litoměřice obhájil ve sledovaném roce 2018 první příčku v
soutěži „Přívětivý úřad“ v rámci Ústeckého kraje. Realizovány byly změny ve
vydávání řidičských průkazů na Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Z dopravního hlediska a s přihlédnutím k celkové neutěšené situaci v oblasti
autobusové přepravy na území Ústeckého kraje lze za významnější dílčí úspěch
považovat dokončení otevřeného zadávacího řízení na provozovatele městské
autobusové dopravy (MAD) na území města Litoměřice. Nový smluvní dopravce
Autobusy Karlovy Vary, a.s., vzešlý z otevřené soutěže, by měl tuto dopravní službu
pro město zajišťovat a občanům poskytovat na území města v letech 2019 – až 2029.
V roce 2018 byla vytvořena nová koncepce rozvoje sportu na roky 2018-2023. Na
městském úřadě byl v roce 2018 útvar PROLIDI, který nově zahrnuje i aktivity
„Zdravého města a agendy MA21“. Vznikla samostatná organizační složka SMART
CITY Litoměřice. Hlavním účel a předmět činnosti organizační složky spočíval
v metodické a koncepční činnosti, jejímž cílem je poskytovat analytické podklady a
podporu pro rozhodování vedení města na strategické a koncepční úrovni, jakož i
v klíčových provozně-technických oblastech. Mezi hlavní oblasti činnosti organizační
složky patří udržitelná energetika, čistá mobilita a související práce s veřejností, či
jinými cílovými skupinami.
V roce 2018 byl uspořádán již třetí ročník veletrhu TECHDAYS. Stejně jako
v přechozích dvou letech bylo Město Litoměřice společně s Okresní hospodářskou
komorou v Litoměřicích a Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka pořadatelem této
akce zaměřené na podporu technického vzdělávání. TECHDAYS proběhl v říjnu
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v areálu výstaviště Zahrady. Hlavní částí programu byla přehlídka středních škol z
Litoměřicka nabízejících technické obory a regionálních firem, které pociťují
nedostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných lidí. Svou činnost předvedl i
Technický klub mládeže při Domu dětí a mládeže Rozmarýn, který prezentoval
zájmovou činnost hned v několika sekcích jako např. robotika, elektrotechnika a
modelářství. Letos byl tento veletrh rozšířen i o prezentaci vysokých škol technického
zaměření. Veletrhu se zúčastnili studenti Gymnázia Josefa Jungmanna, pro něž mohl
být veletrh přínosný jak při jejich rozhodování o skladbě volitelných předmětů při
dalším studiu, tak i v jejich dalším směřování při výběru studia vysoké školy. Své
studijní obory představila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České vysoké učení technické v Praze
a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
S městy Úštěk a Štětí byla zahájena spolupráce na projektu „mobilní úřad“.
Zatímco ve sledovaném roce 2018 byly v plném proudu akce uskutečněné u příležitosti
výročí 100 let od založení samostatného Československa, ve stejném roce byly
zahájeny přípravy na neméně významné výročí a to 800let od založení města
Litoměřice.
Realizace rekonstrukce horního vlakového nádraží byla oceněna druhým místem
v příslušném ročníku soutěže „Nejkrásnější nádraží České republiky“.

V rámci snahy o zapojování veřejnosti do veřejné diskuse o problematických
akcentech městského organismu byla 11.4. 2018 v Kulturním domě uspořádáno
veřejné diskusní fórum DESATERO PROBLÉMŮ LITOMĚŘIC. Účast z řad občanů
byla cca 200 osob. Vytipovaní občané na fóru byl následně ověřeni anketou a
sociologickým průzkumem.
10 TOP problémů Litoměřic :
1. Modernizovat a rozšířit plavecký bazén – zároveň problém Mladého fóra 2018
vybraný RM pro realizaci.
2. Přemístit ZUŠ do objektu velitelství.
3. Vybudovat zázemí (zamykatelné skříňky) pro návštěvníky/sportovce Střeleckého
ostrova.
4. Zvýšit kvalitu psychologické a psychiatrické péče ve městě.
5. Zklidnit provoz v centru města.
6. Opravit letní kino.
7. Zajistit startovací byty.
Problémy naformulované během veřejné diskuze byly následně ověřeny anketou,
která probíhala během měsíců dubna a května 2018 na webových stránkách Zdravého
města a v infocentru. Do ankety se zapojilo celkem 377 respondentů. Zjištěné
problémy byly zároveň ověřeny pomocí sociologického průzkumu u 504 občanů
Litoměřic. Výstupy z veřejného fóra, ankety a sociologického průzkumu byly
předloženy radě města ke stanovení TOP problémů a garantů k jejich realizaci, postup
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je pravidelně radou města sledován. Účastníci fóra také hlasovali o vítězi
participativního rozpočtu.
DESATERO PROBLÉMŮ LITOMĚŘIC OČIMA MLÁDEŽE se konalo 13. 3. 2018 ve
Varhanním sále ZŠ Boženy Němcové. Účast byla 50 žáků ze 7 základních a 3
středních škol. Organizátoři akce ze Střediska ekologické výchovy Sever a zástupci
města Mladí diskutovali o problémech a jejich řešení s prvním místostarostou Karlem
Krejzou, zastupitelem a politikem Zdravého města Petrem Hermannem, tajemníkem
MěÚ Milanem Čigášem, vedoucími odborů MěÚ a zástupcem Městské policie. Diskuze
probíhala v pěti tematických oblastech: školství a kultura, bezpečnost a pořádek,
životní prostředí, sociální služby a sport a zdraví. Každý stůl měl svého garanta, kterým
byl zástupce příslušného odboru městského úřadu.
TOP problémy Litoměřic očima mládeže
1. Vybudovat lezeckou stěnu, jump park
2. Vybudovat aquapark
3. Zvýšit čistotu ve městě
4. Snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy
5. Modernizovat plavecký bazén
6. Opravit interiér dolního nádraží
7. Opravit letní kino
8. Zajistit lepší vytápění škol (všech tříd) a zavést kontroly teplot ve třídách
9. Zřídit více zdravých stravovacích podniků
10. Vybudovat víceúčelovou halu u GJJ. Tyto problémy a problémy vzešlé ze školních
fór byly ověřeny anketou na všech litoměřických školách. Radou města dne 21. června
vybrán k řešení problém „Modernizovat plavecký bazén“.
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6. Příspěvkové organizace města
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
Centrum SRDÍČKO se zabývá poskytováním péče pro děti, mládež a zdravotně
postižené, dále poskytováním sociálních služeb a ambulantní péče podle ustanovení
§ 7 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách. Pro potřeby kroniky 2018 byly
vybrány níže uvedené akce či projekty, které se uskutečnily v daném roce. V rámci
projektu Zvířecí park vyrostl přímo na zahradě organizace v měsíci červnu nafukovací
zvířecí park, včetně edukace a soutěží na tématiku zvířat kolem nás. Projekt byl
podpořen městem Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2018.
Projekt Aktivita v přírodě se zvířaty spočíval v návštěvě ranče v Třebušíně, farmy
v Bystřanech a pěti pobytů u vody s rybářem s ukázkou chytání ryb. Projekt byl
zaměřen na podporu zdravého pobytu v přírodě a na aktivity spojené s poznáváním
zvířat, která žijí kolem nás včetně edukace o životním prostředí. Projekt byl podpořen
městem Litoměřice z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany
města Litoměřice na rok 2018. Projekt Podpora sociálních služeb v kraji se uskutečnil
s podporou (finanční dotací) Ústeckého kraje a to konkrétně na sociální službu denní
stacionář, která je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním
postižením. V rámci Nástavbového kurzu bazální stimulace proběhl dvoudenní
akreditovaný kurz pro zaměstnance Centra Srdíčko, kteří pečují o osoby s těžkým
mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v denním stacionáři a dále pro
pečující osoby, tedy zejména matky, které o své děti pečují v domácím prostředí a dále
zaměstnance Farní charity v Litoměřicích. Kurz byl hrazen nadačním příspěvkem, a
tudíž byl pro všechny zcela zdarma. Projekt Alternativní a augmentativní komunikace
byl určen pro zaměstnance denního stacionáře, kteří se v rámci dvoudenního kurzu
učili lépe porozumět handicapovaným lidem, kteří využívají služeb denního stacionáře
a kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení mají omezené komunikační
schopnosti, dovednosti a možnosti. Projekt Granty obcí a participace obci byl určen
pro uživatele služeb Centra, kteří bydlí trvale mimo obec Litoměřice. Úspěchem je
zajištění finanční smluvní participaci okolních obcí. Projekt Cesta za zdravím se
zaměřil na chronicky nemocné děti. Uspořádán byl jedenáctidenní ozdravný pobyt u
moře v Bulharsku. Tento projekt byl podpořen Fondem Ústeckého kraje a Nadací ČEZ
v rámci mobilní aplikace „Pomáhej pohybem“. V roce 2018 byl zaznamenán velký
úspěch, neboť Centrum SRDÍČKO získalo Certifikát Značky kvality od Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR, když získalo také nejvyšší počet, tedy pět
hvězdiček.

Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Dům dětí a mládeže Rozmarýn umožňuje dětem, žákům, studentům a dospělým
občanům se rozvíjet pomocí zájmového vzdělávání. Zájmová a vzdělávací činnost je
poskytována formou pravidelných či příležitostných zájmových aktivit v zájmových
útvarech a kurzech. V době všech školních prázdnin probíhá již tradičně táborová
činnost. Jsou vytvářeny podmínky pro spontánní aktivity, stejně tak podmínky v oblasti
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služeb pro školy a školská zařízení. V oblasti prevence sociálně patologických jevů
se nabízely přednášky a besedy. V pravidelné zájmové a vzdělávací činnosti (kroužky,
kurzy) se sdružuje každoročně více než 1000 účastníků. K hlavním činnostem Domu
dětí a mládeže patřila nabídka více než 60 kroužků různých oborů pro všechny bez
ohledu na věk a schopnosti.
Od roku 2016 působí v rámci služeb DDM Rozmarýn Technický klub dětí a mládeže v
nových prostorách 2. patra ZŠ Lingua Universal. V roce 2018 TKM nadále pracoval
podle již osvědčeného konceptu otevřené klubové platformy v celotýdenním provozu
Po – Pa, 16:00 – 19:00 pro zájmové aktivity. Rozšířena byla spolupráci se ZŠ na sedm
spolupracujících škol, a to v různých režimech. Od pravidelných týdenních dotací,
měsíčních jednodenních návštěv až po samostatné workshopy. Vyvrcholením aktivit
TKM ve spolupráci se ZŠ byla třídenní stavba Stromového domu v Třebušíně se žáky
Svobodné školy o.p.s., celodenní akce na ZŠ Masarykova ve Štětí – stavba laviček a
v závěru roku společná akce se SŠ Ekonom Litoměřice. Při této akci 85 studentů
této školy vyrobilo 42 ks krmítek pro ptáky, která byla následně prodána na
Vánočních trzích v Litoměřicích. Výtěžek 8000 Kč byl předán Litoměřickému
Klokánku. Na akci se podílela Zahrada Čech, která poskytla prodejní stánek a
dorovnala výtěžek z prodeje na uvedenou částku. Dále pak firma Astorie, která
poskytla prostředky na materiál. Zájem o aktivity TKM i v roce 2018 vzrostl a počet
registrovaných dětí se ustálil na 145. V rámci spolupráce se ZŠ pak prošlo TKM 230
dětí a v rámci spolupráce se SŠ 85 studentů. Zájem dětí meziročně roste a začíná být
problémem, a to především v nedostatku stálého personálu TKM. V oblasti lektorů je
situace příznivější. Daří se nám získávat odborníky pro činnost sekcí, a to umožnilo
vznik nových aktivit nebo osamostatnění aktivit, které jsme zkoušeli v předchozím
roce. Jde především o Robotiku pro nejmenší – děti 1. – 3. třída, Laboratoř fyzikální
chemie J. Heyrovského a MERKUR. V personální a organizační oblasti došlo
k podstatné změně. Byl jmenován vedoucí TKM s přímou podřízeností ředitelce DDM
a navýšen úvazek stálých pracovníků na 1,5. To je kladný posun, ale pořád v TKM
chybí minimálně další pracovník na plný úvazek. Technický klub pořádal řadu
významných akcí, jako je například již V. ročník Technických her, který byl
pokračováním úspěšně založené tradice soutěžního klání žáků 2. stupně ZŠ v
technických disciplínách. Pátého ročníku se zúčastnilo 8 týmů a poprvé ve své historii
se TH konaly v Konferenčním centru litoměřického hradu. Podařilo se nám obhájit
pozici juniorského mistra republiky v kategorii F1E leteckých modelů a získali jsme
pozici vicemistra v kategorii F1G. Důležitým momentem pro rozvoj TKM bylo získání
grantu MŠMT pro podporu talentovaných dětí. Částka necelých 900 tisíc korun
zásadně přispěla k rozvoji kreativního potenciálu dětí a k rozvoji materiálně technické
základny TKM. TKM připravuje na rok 2019 celou řadu projektů pro všechny zájemce
o techniku s cílem probudit zájem o tvořivost a kreativitu v technice. Ukázat, že
technika může být nejen zdrojem poučení, ale i zábavou, a to jak pro děti, tak dospělé.
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Knihovna Karla Hynka Máchy
Knihovna KHM evidovala v 2018 celkem 4 318 čtenářů (z toho 1 241 dětských), kteří
si v roce 2018 vypůjčili 160 177 knih, periodik a CD. Nakoupeno bylo 4 937 knižních
jednotek v celkové hodnotě 1 223 053 Kč. Uspořádáno bylo 441 vzdělávacích a 90
kulturních aktivit (besedy, výstavy, aktivity ve spolupráci s městem Litoměřice); 11
workshopů pro děti studenty i seniory, 2 procházky s historikem O. Doskočilem a 1
výlet pro návštěvníky knihovny. Pro školy a školní družiny se uskutečnilo 183 lekcí,
kterých se zúčastnilo 3554 dětí. Knihovna KHM se zapojila do projektu na rozvoj
čtenářské gramotnosti (MAP ORP Litoměřice II). V knihovně probíhal pravidelný
pořad pro děti předškolního věku Dopoledne s říkankou a ve spolupráci s 1.ZŠ byl
založen Čtenářský klub. Knihovna se zapojila do celostátní akce Bookstart. V rámci
výkonu regionálních funkcí poskytovala litoměřická knihovna v roce 20108 metodickou
pomoc 73 místním knihovnám. Na půdě knihovny působil již osmým rokem Klub
aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní pro seniory, pro které byly uspořádány kurzy
angličtiny, trénování paměti, psychomotorická cvičení a tvořivé letní workshopy. Ve
spolupráci se Spolkem LiPen o. s. byla knihovna účastna celostátní akce
Noc literatury. Knihovna KHM se připojila k fairtrade aktivitám města, uspořádán byl
už 10. ročník literární soutěže Máchovou stopou a festival Den poezie. Zorganizován
byl ve spolupráci s děkanem litoměřické kapituly již osmý ročník svatomartinského
setkání. V srpnu 2018 proběhly v rámci kooperativního projektu ústeckého kraje na
podporu čtenářství – aktivity spojené s projektem Města a obce čtou. Během
posledního prázdninového týdne čítárnu pod širým nebem navštívilo 639 návštěvníků.

Městská kulturní zařízení
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích jsou složena z organizací: kino Máj, divadlo
K. H. Máchy a kulturní a konferenční centrum. Jejich posláním je uspokojování
kulturních a společenských potřeb obyvatel města a širšího okolí. V roce 2018 jsme
hospodařili s rozpočtem o objemu 39 milionů korun. Z toho 34 mil. tvořila hlavní a 5
mil. vedlejší činnost. Stěžejní aktivitou Kina Máj kina bylo promítání pro širokou
veřejnost a to komerčních i artových filmů, divadelních přenosů, festivalového a
alternativního obsahu. Kromě těchto veřejných akcí probíhaly i akce pro uzavřené
společnosti, a to buď formou pronájmů, nebo promítání pro školy a školky. Nově bylo
pokusně zprovozněno letní minikino na terase kinokavárny. Statisticky se rok 2018 stal
nejúspěšnějším rokem v novodobé historii kina, a to především ve 4. čtvrtletí, kdy do
kina přišlo 26441 diváků. V rámci úpravy zvukového systému se podařilo předpřipravit
kabelové rozvody na nejmodernější zvukový systém Dolby Atmos. Divadlo K. H.
Máchy v roce 2018 navštívilo celkem 15 773 diváků. Návštěvnost má stále zvyšující
se tendenci, což svědčí o tom, že zájem o kulturu stoupá. Divadlo uspořádalo během
roku celkem 126 akcí pro veřejnost. Z toho 23 profesionálních činoherních
představení, 10 ochotnických představení, 3 taneční vystoupení, 42 představení pro
děti, 10 akcí pro střední školy, 19 koncertů, 4 besedy, 6 výstav a vernisáží a 9
výtvarných dílen. V uplynulém roce se v divadle využívalo i jiných prostor, než hlavního
sálu. V prostorách modrého salónku se uskutečnilo několik odborných seminářů
a veřejných projednání a natáčelo se zde i několik záběrů z oblíbené soutěže TV Nova
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- Česko Slovenská SuperStar. Velkou novinkou byl Divadelní příměstský tábor, který
proběhl v období letních prázdnin. Během letních prázdnin proběhla velká
rekonstrukce hereckých šaten, aby se v divadle herci cítili lépe. Kulturní a
konferenční centrum sloužilo k pořádání akcí nejrůznějšího charakteru, jako jsou
plesy, koncerty a zábavné pořady, taneční kurzy pro mládež, akce pro děti i seniory,
soutěže (Little star), výstavy, přehlídky, diskusní fóra, degustace, semináře,
workshopy. V režimu pronájmu se zde také konaly akce jako např. mistrovství ČR
v tanci či kulturistice, Vinařské Litoměřice, různá školení, přednášky a řada konferencí.
V roce 2018 to bylo celkem 275 akcí, které navštívilo 65 tisíc osob. Další službou
poskytovanou veřejnosti byla možnost návštěvy Expozice českého vinařství v 5. patře
budovy hradu. Tu si v roce 2018 prohlédlo 407 lidí. Nedílnou součástí nabídky
společenského vyžití pořádaného MKZ byly exteriérové akce, které navštívilo asi 37
tisíc návštěvníků. Patřily mezi ně především oblíbená vinobraní, které bylo s dvaceti
tisíci návštěvníky akcí největší. V létě to byly Pivní slavnosti, přehlídka hlavně
rodinných, malých až středních pivovarů, doprovázená festivalovým hudebním
programem pro čtyři tisíce návštěvníků. Dále byly uspořádány tematické akce byly
rozsvícení vánočního stromu, vánoční či velikonoční jarmark, masopust, nebo Velký
letní OpenAir koncert. Z běžné produkce se vymykal mezinárodní hudební festival
Litoměřické varhanní léto. Čtyři koncerty 27. ročníku navštívilo 668 posluchačů. MKZ
byly spolupořadateli festivalu Alchymistické Litoměřice, který je zaměřením a obsahem
zcela výjimečný a svým významem daleko přesahuje hranice ČR.

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Litoměřická nemocnice poskytuje zdravotní služby v ambulantní i lůžkové části.
Disponuje 560 lůžky, na kterých bylo v roce 2018 hospitalizováno celkem 21 054
pacientů s průměrnou dobou 6,25 ošetřovacího dne. V ambulancích Nemocnice
Litoměřice, a.s. bylo v roce 2018 ošetřeno 274 343 pacientů. Nemocnice provozuje mj.
i vlastní dopravní zdravotní službu, centrální sterilizaci, klinickou psychologii, klinickou
logopedii, zdravotně sociální pracovníky nebo domácí zdravotní péči. Celkem má 42
ambulantních odborností. V roce 2018 nemocnice pokračovala ve zvyšování rozsahu
poskytovaných zdravotních služeb nasmlouváním nových zdravotních výkonů.
Zažádala o statuty pracovišť akreditovaných pro nové formy specializačních
vzdělávání a potvrdila statuty screeningových center, vč. iktového centra a akreditace
ČIA pro laboratoře. Na oddělení centrální sterilizace rovněž úspěšně absolvovala
recertifikační audit společnosti DNV GL dle ISO 9001. Nemocnice hospodařila v roce
2018 s finančními prostředky v objemu 789,29 mil. Kč a konečný výsledek
hospodaření byl +5,36 mil. Kč. Mezi největší události roku 2018 patří lednové úplné
dokončení projektu z roku 2017, a to uvedení do provozu pracoviště magnetické
rezonance. Na Oddělení klinických laboratoří (OKL) byl v září ve spolupráci se
společností Siemens Healthineers zprovozněn v ČR dosud nejnovější systém pro
testování laboratorních vzorků Atellica Solution, čímž se nemocniční laboratoře
zařadily v rámci republiky ke špičce ve zpracování laboratorních výsledků. Ke svému,
zejména investičnímu, rozvoji v roce 2018 nemocnice využívala jak vlastní, tak i
dotační finanční prostředky. Mezi největší investice roku z vlastních prostředků patří
vybudování nového skiagrafického pracoviště v hodnotě přes 8 miliónů korun. V tomto
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roce byla též zahájena rekonstrukce prostor a modernizace vybavení audiologické
ambulance. Na urologii byl zakoupen nový ultrazvuk a byla realizována digitalizace
gastroenterologického pracoviště. Stravovací provoz získal v tomto roce novou myčku
černého nádobí a nový mrazicí box. Pro zvýšení komfortu pacientů nemocnice bylo
novými výmalbami, nátěry povrchů, výměnou dveří, osvětlení, vypínačů a zásuvek
zpříjemněno prostředí stanice B interního oddělení a pro kojící maminky byl v hale
nemocnice zřízen zcela nový kojicí koutek. Před letními prázdninami byla zahájena
rozsáhlá modernizace centrálních chodeb nemocnice, která kromě rekonstrukce a
výměny podlahových povrchů a výmalby stěn zahrnovala také postupnou instalaci
nových stropních podhledů včetně instalace úsporných LED svítidel. Z významných
dotačních titulů, které nemocnice v roce 2018 čerpala, jsou dotace Krajského úřadu
Ústeckého kraje na podporu komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče.
Díky těmto dotacím může být mj. nakoupeno vybavení pro gastroenterologii
(kolposkop, gastroskop, gastroskopická věž), novorozenecké oddělení (inkubátor,
výhřevné lůžko), pro rehabilitační oddělení motodlahy a vertikalizační lůžko a pro lůžka
dlouhodobě nemocných sprchovací a koupací lůžka a převozová křesla pro pacienty.
Celkově nemocnice získala díky těmto dotacím 7,1 miliónu korun. Z úspěchů roku
2018 je nutno též zmínit výborné umístění Nemocnice Litoměřice, a.s. v celostátním
srovnávacím šetření realizovaném neziskovou organizací HealthCare Institute, kdy
nemocnice uspěla jak v hodnocení pacientů, tak i zaměstnanců. V hodnocení
spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů se nemocnice umístila na
třetím místě v rámci Ústeckého kraje a na 35., resp. 39. pozici v rámci celé ČR.
Zaměstnanci nemocnice patří mezi druhé nejspokojenější zaměstnance nemocnic
v Ústeckém kraji a mezi dvacáté nejspokojenější v konkurenci zaměstnanců všech
českých a moravských nemocnic.

Základní umělecká škola
Škola poskytovala v roce 2018 umělecké vzdělávání více než tisícovce žáků ve všech
uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, literárně dramatickém. Výuka probíhala
v budovách Masarykova 46, Masarykova 44, Masarykova 35, Minimax, na
odloučeném pracovišti v učebně ZŠ Havlíčkova a v baletním sále Domu kultury (KKC
Litoměřice). Pro zpřístupnění uměleckého vzdělávání žákům v přilehlých obcích
probíhala výuka také na pobočkách školy v Úštěku, Liběšicích, Bohušovicích nad Ohří,
Terezíně, Žalhosticích. V září 2018 zahájila škola činnost na nových pobočkách –
v Brozanech nad Ohří a Křešicích. Činnost školy v roce 2018 zajišťovalo 45
kvalifikovaných pedagogů a 5 nepedagogických pracovníků. Mezi nejvýznamnější
akce patřil například tradiční Vánoční symfonický koncert (11. prosince 2018) ve
Velkém sále Domu kultury (KKC Litoměřice), v rámci kterého se k provedení
vánočního repertoáru scházejí na pódiu žáci, učitelé i výkonní umělci spolu
s litoměřickým pěveckým sborem. Významné je také zapojení školy do
celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN (24. května 2018) vlastním
komponovaným mezioborovým programem v prostorách zahrady školy. Jako
každoročně se v zahradě školy uskutečnil koncert „Zahrada orchestrů“, na kterém se
představily všechny orchestry a soubory školy. Literárně dramatický obor kromě
původních inscenací připravil pro veřejnost bohatý program v rámci dvoudenního
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projektu Divadelní piknik (26. června - 27. června 2018) a Literární dýchánky. Taneční
obor kromě svých představení v Divadle K. H. Máchy a Severočeském divadle opery
a baletu v Ústí nad Labem zapojil litoměřickou veřejnost ve spolupráci se Zdravým
městem Litoměřice do Mezinárodního dne tance v prostorách Jiráskových sadů 29.
dubna 2018. V roce 2018 v celostátním kole skvěle uspěli žáci hudebního oboru pod
vedením pedagogů Jany Červinkové, Romana Pallase a Ivany Krmíčkové. Žáci se
účastnili také mezinárodních přehlídek – např. žákyně Alexandry Pallasové opět
úspěšně obstály na mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad
Labem (čestné uznání). Také v literárně dramatickém oboru sklízeli žáci MgA. Lenky
Pařízkové a MgA. Aleše Pařízka ocenění na krajských přehlídkách (Most, Louny) i na
celostátních přehlídkách Mladá scéna a Šrámkův Písek. Pro kvalitu poskytované
výuky v uměleckých oborech je rovněž důležitá spolupráce s uměleckými školami a
konzervatořemi (Teplice, Praha) a pořádání odborných seminářů (např. klavírní
seminář MgA. Marie Al-Ashabové či Mgr. Art. Tomáše Boroše).
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7. Kulturně-vzdělávací organizace a jejich činnost
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Návštěvnost Oblastního muzea v Litoměřicích dosáhla v roce 2018 celkem 5 045
osob. Z toho 1009 bylo návštěvníků neplatících. V průběhu roku byly uspořádány
následující výstavy:
Tajemství barokní knihy konaná v termínu 9. 11. 2017 – 4. 2. 2018 (výstava
prodloužena do 2. 4. 2018). Výstava odhalila taje vzniku knihy, přiblížila řemesla a
dovednosti, které bylo třeba ovládat při její výrobě. Ukázala, jaké materiály a výzdobné
techniky se užívaly. Výstava nabídla i drobnou sondu do dílen litoměřických knihtiskařů
v období baroka, kdy byly zaznamenány pokusy o zřízení biskupské tiskárny. Na
výstavě se spolupodílel Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Další výstavou konanou
v prostorách muzea ve dnech 19.4. – 2.9.2018 byla výstava Jak šel čas… s muzeem.
Stará radnice, ve které dnes sídlí oblastní muzeum, je významnou renesanční stavbou
severních Čech. Návštěvníci se dozvěděli, jaké osudy tuto budovu provázely, jaké
architektonické zajímavosti ukrývá a jakých historických událostí byla svědkem.
Představeny byly historické fotografie z bohatého fotografického archivu Oblastního
muzea v Litoměřicích, dobové grafické listy i autentické stavební plány, které zapůjčil
Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Na výstavě se spolupodílel
Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Další zajímavou výstavou byla výstava Sklo ve
službách politiky, výstava se konala ve dnech 25. 10. 2018 – 24. 3. 2019. Výstava
představila sbírku skla ze Sklářského muzea v Novém Boru. Podnětem výstavy Boží
muka v krajině probíhající ve dnech 1. 11. 2018 – 1. 1. 2019 se stal nález torza
renesančních božích muk v Zahořanech a jeho následné restaurování akademickým
sochařem Liborem Pisklákem. Na výstavě bylo prezentováno jak samotné zahořanské
torzo, tak fotografie dalších božích muk ze severočeského regionu.
Doprovodné akce a programy včetně muzejně-pedagogické činnosti spočívaly
v mnoha pořádaných akcích tematicky navazujících na výstavy. Komentovaná
prohlídka výstavy Tajemství barokní knihy (6. 1. 2018) se konala za vedení
restaurátorky Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Další doprovodná akce nesla
název vyrobme si knížku III. Jednalo se o tvořivou dílnu pro děti i dospělé. Účastníci si
vyrobili knížku pomocí nejjednodušší sešitové vazby, dozvěděli se, jak vypadaly
katunové dekorativní papíry a techniku tisku razítkem také využili při dekorování svého
výrobku. Tvořivá dílna Vyrobme si knížku pro děti i dospělé se uskutečnila dne 3. 2.
2018. Účastníci si vyrobili knížku s využitím nejjednodušší sešitové vazby. Seznámili
se s technikou výroby škrobového papíru, kterou si také vyzkoušeli. 17.2. 2018 se
uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy Tajemství barokní knihy určená dětem.
Prostřednictvím výstavy byl dětem přiblížen proces vzniku a dalšího života knihy od
jejího vytisknutí a zejména vázání až po výzdobu, která z knížky dokáže vytvořit malý
unikát. Děti si samy drobnou knížku vlastnoručně vyrobily a vyzdobily. Živé řemeslo
knihařské byla doprovodná akce s komentářem restaurátorek SOA v Litoměřicích Ing.
Kateřinou Balcarovou a MgA. Pavlou Bartovou. Tato Akce se uskutečnila dne 3. 3.
2018. Návštěvníci byli seznámeni s technologií výroby barokní knihy a představeny jim
byly jednotlivé fáze její výroby. Workshop 17. 3. 2018 přiblížil technika ebru, což je
stará technika určená pro dekoraci textilu či papíru. V Evropě se rozšířila až v době
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baroka a sloužila k dekoraci papíru (tzv. tragantový papír) užívaného především na
přídeští knih nebo i na jejich deskách. Každý účastník workshopu měl možnost
pracovat na vodní lázni formátu A4 a dostal balíček 15 ks látek a papíry pro otisk,
kromě toho byla nachystána nádoba formátu 120 × 60 cm, ve které si účastníci kurzu
mohli potisknout jeden donesený předmět dle vlastní volby např. bílou látku, plátěnou
tašku, tričko, šátek. Během kurzu účastníci získali veškeré praktické i teoretické
znalosti o technice ebru, naučili se několik základních vzorů, které vytváří pomocí
drátků a hřebínků. Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy Jak šel čas… s muzeem
proběhla dne 22. 4. 2018. Kurátoři výstavy Jan Peer a Daniela Linková provedli
návštěvníky výstavou o historii bývalé renesanční radnice v Litoměřicích. V základních
rysech byl představen stavebně - historický vývoj budovy. Hlavní důraz prohlídky byl
kladen na představení doprovodného obrazového materiálu jako dobové pohlednice a
fotografie, dále unikátní grafické listy a autentické stavební plány. Renesanční poklady
v severních Čechách. Přednášku se zaměřením na renesanční umění v
severozápadních Čechách přednesl významný historik umění prof. PhDr. Ing. Jan
Royt, Ph.D. Dne 14.6.2018 vedl prohlídku renesančními Litoměřicemi historik
architektury ing. Petr Macek Ph.D. Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy Jak šel
čas… s muzeem 12. 7. 2018 vedená Mgr. Janem Peerem a Mgr. Danielou Linkovou
obohatila návštěvníky o znalosti historie bývalé renesanční radnice v Litoměřicích. V
základních rysech byl představen stavebně-historický vývoj budovy. Hlavní důraz
prohlídky byl kladen na představení doprovodného obrazového materiálu jako dobové
pohlednice a fotografie, dále unikátní grafické listy a autentické stavební plány.
Přednášky: 1. 11. 2018 Přednáška PhDr. Jaroslava Rokoského, Ph.D. k příležitosti
stého výročí založení Československa. 6.11.2018 přednáška PhDr. Petra Hrubého,
ředitele NPÚ ÚOP v Ústí n. L. Milešov o roli drobných památek v krajině. Přednáška
proběhla v rámci doprovodného programu k výstavě Boží muka v krajině. P. Hrubý
zmapoval drobné sakrální památky v okolí Milešova a představil svůj koncept jejich
vzájemných vztahů v souvislosti s jejich objednavateli Anny Zikmundy a jejího syna
Gustava Zikmunda Hrzána Kaplíře z Harasova.
Vánoční komentovanou prohlídkou (13.12. 2018) výstavy Sklo ve službách politiky
provedly kurátorky této výstavy Eliška Vavříčková a Daniela Linková.
Muzejní noc 8. 6. 2018 byla inspirována budovou, ve které muzeum sídlí. Ta je
jedinečným výstavním exponátem sama o sobě. Poznávací hra pro děti Šest století
pod jednou střechou, pomohla dětem seznámit se s historií i zajímavostmi staré
městské radnice. V rámci Muzejní noci dále proběhla tvořivá dílna pro děti Stavitelé
radnice, při které si vyrobily malý model historické radnice. Další tvořivou dílnou byla
dílna Radniční expedice, při které se účastníci dozvěděli, jak radní úředníci v 17. a 18.
století expedovali dopisy. Vyzkoušeli si, jak se skládaly listy určené k odeslání bez
použití obálky, jak se uzavíraly pomocí pečetí a jak se psaly adresy, když ještě nebyly
domy číslovány. Dílnu připravil Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Animační tvořivou
dílnu Sloní průvod před radnicí nejen pro děti inspirovala stará fotografie, která
zachycuje průvod cirkusových slonů před radnicí. Společně jsme tuto fotografii oživili
a vytvořili krátký videoklip s vlastnoručně vyrobeným sloním zástupem. Další konanou
doprovodnou akcí byla prohlídka nazvaná Za krásami architektury bývalé radnice.
Jednalo se o komentovanou prohlídku s kurátorem. Život před starou radnicí na
fotografiích přiblížila akce komentovaná projekce starých fotografií z muzejních sbírek,
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které zachycují každodenní městský ruch i slavnostní a historicky významné události
odehrávající se na náměstí před starou radnicí.
Letošní ročník celorepublikového festivalu Den architektury (30.9.20108) se připojil k
oslavám 100. výročí založení Československa. Oblastní muzeum v Litoměřicích při té
příležitosti uspořádalo komentovanou vycházku Městské bydlení za Rakouska
Uherska a v počátcích Československé. Účastníci měli možnost zhlédnout příklady
městského bydlení, které vznikalo za hradbami města na přelomu 19. a 20. století. V
těchto lokalitách města se lze obdivovat stavbám vzniklým v secesním tvarosloví až
po moderní architekturu s funkcionalistickými prvky.
Letní týdenní muzejní dílna měla letos téma Osudové osmičky v moderních dějinách
naší republiky: 1918, 1938, 1948, 1968, akce se uskutečnila ve dnech 9. 7. – 13. 7. a
30. 7. – 3. 8. 2018. Připomenut byl vznik Československa i vyhrocená situace v
pohraničních oblastech, dramatický Mnichov, nelegální převzetí moci KSČ i tragický
vpád vojsk Varšavské smlouvy. Obsahem akce bylo mimo jiné sledování proměn státní
symboliky i osudy hrdinů (Mašín, Bryks, skupina Tří králů, Palach aj.).
Více než polovina roku byla věnována zákonné povinnosti – inventarizaci
archeologické sbírky, mj. spojené i s ukládáním sbírkových předmětů do nových obalů.
Kromě zhotovení protokolů a nových soupisů sbírkového fondu byly vyčleněny i
kovové artefakty napadené korozí a postupně předávány konzervátorovy k ošetření. Z
hlediska památkové péče, resp. ochrany archeologického dědictví bylo realizováno
celkem 38 záchranných archeologických akcí, resp. archeologických dozorů na
stavbách. Zvláště v Litoměřicích a v Lovosicích proběhlo mnoho dlouhodobých
investičních akcí, spojených s renovacemi ulic, resp. inženýrských sítí (kanalizace,
vodovod, elektřina, chodníky, vozovky). Z archeologického hlediska se tu podařilo
zachytit několik objektů z novověku (zahloubené objekty, relikty staré zděné
kanalizace apod.). V roce 2018 byla možnost věnovat se i tzv. forenzní archeologii, tj.
technické součinnosti s Policií ČR při odhalování násilných trestných činů. Dne 26. září
2018 v 17.15 hod. byl nahlášen Policií ČR kosterní nález, učiněný v Bohušovicích n.
O. při výkopu pro kabel NN pro veřejné osvětlení 35 v rámci úprav okolí budovaného
kruhového objezdu (křížení ul. Masarykovy a Tylovy). Při prvotním ohledání ve
večerních hodinách za přítomnosti kriminalistů bylo konstatováno, že tu jde skutečně
o nestandardně uložený lidský pohřeb (před příchodem archeologa z výkopu vyjmut
levý femur a část záprstních kůstek), ten se v celistvosti podařilo odhalit následný den.
Podle stratigrafie šlo pohřeb datovat do 20. stol., dle zachování lidských kostí zcela
jistě uplynulo od uložení do hrobu více než 50 let. Zda se jednalo o násilný trestný čin
nebo, jak policisté a později novináři spekulovali, o zemřelého vězně z nedaleké
terezínské pevnosti (touto trasou totiž za druhé světové války byli vedeni Židé z
terezínského ghetta na bohušovické nádraží, odkud byli transportováni do nacistických
vyhlazovacích táborů), nelze s jistotou říci, i když o souvislosti s uvedenými transporty
pochybujeme. Lidské ostatky byly předány policistům k dalšímu šetření, mj. i k
posouzení forenzním antropologem. K archeologické práci náleží i její propagace,
resp. publikace nálezů. V tisku zatím zůstává před rokem již uvedená práce o časně
slovanském osídlení našeho regionu s názvem Příběh jednoho hrnce z Lovosic.
Poznámky k časně slovanskému osídlení Litoměřicka (proběhly již korektury). Studie
bude otištěna ve speciálním čísle Podřipského muzejníku, věnovaného 85. jubileu
významného archeologa PhDr. Milana Zápotockého, CSc. Společně se stavebním
historikem M. Kovářem a historiky M. Ollé a J. Žemličkou byla sepsána studie o
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litoměřickém klášteru minoritů, kde byly zhodnoceny nejen nové nalezené vrcholně
středověké relikty, dochované ve hmotě dnešního kostela sv. Jakuba a přilehlých
klášterních budov, ale i výsledky záchranného archeologického výzkumu v r. 1992,
provedeného autorem této zprávy. Tehdy tu byla mj. objevena jižní zeď původního
raně gotického kostela sv. Jakuba a relikt nejstaršího opevnění (hradby)
institucionálního města Litoměřic („románské“ kvádříkové zdivo), tj. z 1. poloviny 13.
století. Příspěvek s bohatou dokumentací pod názvem Městské opevnění v
Litoměřicích a klášter minoritů bude otištěn ve speciálním sborníku věnovaném
minoritským klášterům ve středověkých českých zemích.
I v roce 2018 pokračoval historicko-klimatologický výzkum za spolupráce s
Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (prof. R.
Brázdil, prof. P. Dobrovolný aj.), s pražským Českým hydrometeorologickým ústavem
(Ing. L. Elleder) i dalšími evropskými univerzitami (Budapešť – prof. A. Kisz, Vídeň –
dr. M. Bauch; Bern – prof. Ch. Pfister). Vzhledem ke značné vytíženosti
archeologickými záchrannými pracemi a zvláště inventarizací i s tím spojených prací,
mohl být realizován převážně mimo pracovní dobu, tj. po večerech, svátcích a
víkendech. Celkově bylo v r. 2018 publikováno z této oblasti 5 studií, které navazovaly
na výzkum z minulých let. Jde tu především o pokračování výzkumu extrémních vichrů
(vichřic, orkánů, tornád), působících i dnes značné škody na majetcích i ztráty na
lidských životech. Pozornost byla zaměřena na druhou největší vichřici 19. století,
která ničivě zasáhla celé české země, a to z 26. na 27. října 1870 (Theoretical and
Applied Climatology). Dále byly zkoumány destruktivní účinky tornád v letech 1801–
2017, z nichž některé postihly i Litoměřicko (Theoretical and Applied Climatology). V
souvislosti s extrémními vichry a tornády byly sledovány jejich následky na lesní
porosty (Agricultural and Forest Meteorology). Jeden příspěvek byl věnován
současnému palčivému problému, tj. extrémnímu suchu. Byly sledovány odezvy těchto
období na lidskou populaci v minulosti. Na něj de facto navazuje druhá studie,
zkoumající vztah mezi kolísáním klimatu a změnami agrikulturního cyklu v českých
zemích od 16. stol. do současnosti (oba příspěvky in Theoretical and Applied
Climatology).
Severočeská galerie výtvarného umění
SGVU v Litoměřicích v roce 2017 uskutečnilo celkem deset výstav. V první řadě je
třeba jmenovat titul Mýtus Ulrich Creutz, která byla pořádána v roce 500letého výročí
smrti Jana Hasištejnského z Lobkowicz, předního diplomata jagellonských Čech, a to
ve spolupráci s Národní galerií v Praze a dalšími významnými regionálními muzei v
severozápadních Čechách a pod záštitou Ministerstva kultury, hejtmana Ústeckého
kraje, biskupa litoměřického a dalších osobností veřejného života. Umění 19. století
bylo zastoupeno na výstavě Z dálky / z blízka. Krajinomalba 19. století. Severní Čechy,
opět ve spolupráci s mnoha dalšími sbírkotvornými institucemi. Galerie, která jako
jediná ve státě má stálou expozici naivního (insitního) umění, a systematicky se věnuje
akviziční činnosti v oblasti naivního umění a l´art brut, pak je snad i dobře, že v
prostorách, kde je stálá sbírka představována, se jednou v roce instaluje monografická
výstava díla jednoho umělce, jakými byli v minulosti například Václav Syrový, Marie
Krůtová, v loňském roce pak Iva Hüttnerová. Umění 20. století bylo ve výstavním
programu roku 2017 zastoupeno hned v jeho počátku pokračováním výstavy Kamila
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Lhotáka pod názvem KL 38–65 z roku předešlého, která byla připravena ve spolupráci
s Retrogallery Praha, dál se pokračovalo v cyklu sochaři na parkánu výstavou Jiřího
Korce pod názvem Postavy a ve své podstatě sem částečně zapadaly i výstavy Petra
Menše Napříč časem v hlavní budově a Tomáše Vosolsobě – Retrospektiva v bývalém
jezuitském kostele. Současné umění bylo zastoupené v hlavní budově výstavami prací
Richarda Konvičky z let 2001 až 2016 pod názvem Elektrický chodec, Vladimíra
Kopeckého – Něco třetího mezi chaosem a řádem, zatímco v jezuitském kostele
prezentoval svoji poslední tvorbu na výstavě k svému životnímu jubileu s názvem
Naděje a jistoty Jiří Kačer a následně se zde svými díly prezentovali Aleš Krejča a Petr
Císařovský na výstavě s příznačným titulem Každému jeho nebe. Ke každé výstavě
byl vydán katalog. Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích byl i
roce 2017 svojí dramaturgií úzce provázaný s hlavní výstavní budovou s tím, že se
zde prezentovala rozměrnější díla, pro která nebylo v jiných prostorách dostatek místa.
Totéž se týkalo instalací plastik cyklu Sochaři na parkánu. Kostel byl i ve sledovaném
roce zároveň jakýmsi multikulturním centrem, které s oblibou vyhledávali hudebníci a
hudební tělesa, včetně tradičních nositelů rodinného stříbra Ústeckého kraje –
beethovenovského hudebního festivalu či Letních slavností hudby.
V roce 2017 bylo realizováno 80 vzdělávacích programů pro 1 498 návštěvníků. Ve
sledovaném roce 2017 bylo připraveno 11 programů ke stálé expozici, které jsou
využívány celoročně. Krom toho byly ke každé krátkodobé výstavě probíhající ve
školním roce připraveny zpravidla dva až tři typy těchto programů podle věku
návštěvníků. Zároveň bylo i nadále uplatňováno 11 programů určených tematicky ke
stálé expozici galerie. Vzdělávací programy navštívily děti ze všech 12 mateřských
škol v Litoměřicích, pět mateřských škol přišlo do galerie na vzdělávací programy na
každou výstavu. Programy dále navštívily i dvě přípravné třídy a dále mateřské školy
z blízkého okolí (Sulejovice, Lovosice). Základní školy byly tak jako v minulých letech
největší cílovou skupinou pro vzdělávací programy. Dlouhodobá spolupráce se daří
se Základní školou Boženy Němcové s rozšířenou hudební výchovou v Litoměřicích,
pro kterou každoročně připravujeme i speciální program v rámci projektového
Mediálního dne. Základní školy obecně jednoznačně preferovaly interaktivní programy
před běžnými komentovanými prohlídkami čemuž odpovídali i návštěvnosti ke
krátkodobým výstavám ve srovnání s programy ke stálé expozici. V roce 2017 se
podařilo oslovit s nabídkou programů ke stálé expozici některé střední školy. Pozitivně
byly hodnoceny zejména informace z webových stránek, díky nimž mohly získat školy
informace o jednotlivých programech (Ústí nad Labem, Neratovice, Roudnice nad
Labem, Štětí). Studenti Soukromé Střední odborné školy navštívili převážně
vzdělávací programy ke krátkodobým výstavám. Studenti maturitního ročníku Střední
školy POHODA – obor cestovní ruch – využívali opakovaně programy ke stálé
expozici, které mapují jednotlivé historické slohy. V Litoměřicích nesídlí žádná vysoká
škola, a proto nelze snadno navázat pravidelnou a dlouhodobou spolupráci. Galerie
poskytovala stejně jako v minulých letech možnost možnosti praxe a konzultace k
bakalářským a diplomovým pracím z oboru edukace z různých dalších typů vysokých
škol, které se tomuto oboru věnují. Tradičně byly uskutečněny návštěvy a
komentované prohlídky stálé expozice pro studenty 1. ročníku studia historie
Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V době, kdy
probíhala výstava Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana
Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517) se zvýšil počet skupin studentů vysokých
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škol (zejména oboru dějiny umění při FF UK v Praze a kurátorského studia FUD UJEP
v Ústí nad Labem), které navštěvovaly tuto výstavu společně s kurátorkou výstavy a
zároveň přednášející na těchto školách. V roce 2015 byl umožněn vstup zdarma
všem žákům výtvarného oboru Základní umělecké školy v Litoměřicích při skupinových
návštěvách, a dále pak vstup zdarma pedagogům tohoto oboru i mimo tyto skupinové
návštěvy tak, aby se mohli na návštěvu výstavy s žáky připravit. Jsme rádi, že toho
pedagogové i žáci využívají. Přestože grantový systém, díky kterému byly v minulosti
získány finance na programy pro vybrané skupiny mentálně handicapovaných, skončil,
nadále galerie poskytovala programy pro tyto skupiny zdarma. Dlouhodobá spolupráce
fungovala se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou
školou, Litoměřice. Klienti Centra denních služeb Diakonie ČCE v Litoměřicích
prodávali výrobky své chráněné dílny na výtvarných dílnách Vítání jara a Dne dýní,
kde byl o ně velký zájem. V průběhu roku 2017 jsme opět připravili řadu různých typů
volnočasových i vzdělávacích programů pro veřejnost – přednášky, komentované
prohlídky, zájezdy za uměním, koncerty a další kulturní programy. Pro seniory byly
připraveny komentované prohlídky výstavy Obrazy Kamila Lhotáka. KL 38–65, a dále
pak výstavy Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z
Lobkowicz (1469–1517). Dalšímu rozšíření programů i na výtvarné aktivity pro seniory
brání to, že galerie nedisponuje výtvarným ateliérem s možností sezení tak, aby této
skupině umožňoval využít různé výtvarné aktivity v návaznosti na stávající výstavy. Z
tohoto důvodu byly nabízeny alespoň komentované prohlídky výstav s následnými
dialogy před výtvarnými díly. Kromě výše uvedených vzdělávacích programů byli právě
senioři početnou skupinou i mezi návštěvníky přednášek. V roce 2017 bylo
uskutečněno celkem deset komentovaných prohlídek k výstavám, mezi přednášejícími
byli například PhDr. Lubomír Turčan, Doc. PhDr. Michaela Ottová PhD., anebo i Prof.
PhDr. Jan Royt PhD. Ve sledovaném roce byl pod vedením Mgr. Jakuba Pátka PhD.
uskutečněn zájezd do Pirny. Krom vernisáží k výstavám, derniérám a jiným akcím byla
galerie zapojena i několika celonárodních projektů, konkrétně do Noci literatury,
Muzejní noci, Noci kostelů a Dnů Evropského dědictví. Celková návštěvnost galerie v
roce 2017 byla 15 403 návštěvníků.
Přestože Město Litoměřice není zřizovatelem SGVU v Litoměřicích, spolupráce těchto
subjektů v oblasti kultury velmi dobře funguje již několik let. Činnost galerie v mnoha
ohledech navazuje na strategické dokumenty Města Litoměřice, zejména pak na
Komunitní plán Zdravého města. Celou řadou aktivit plnila galerie jednotlivé úkoly v
různých oblastech jako je sociální oblast, školství, kultura a další. Díky dlouhodobé
spolupráci místních kulturních institucí v rámci Muzejních nocí, kdy Litoměřice byli
tradičně nejmenším zúčastněným místem s nejvíce zapojenými institucemi, byly
Litoměřice v tomto roce určeny na slavnostní zahájení Festivalu Muzejních nocí.
V rámci galerie funguje knihovna SGVU v Litoměřicích jakožto specializovaná odborná
knihovna s fondem zaměřeným na výtvarné umění, historii umění i obecnou historii.
Zvláštní význam má pak literatura s vazbami na region, která je často naprosto
ojedinělá i v rámci České republiky. Významnou součástí je fond katalogů k výstavám,
který obsahuje 9 535 exemplářů a stále se doplňuje. Své služby poskytovala jak
odborným pracovníkům galerie, tak i studentům a zájemcům z odborné i široké
veřejnosti. V knihovně bylo v roce 2017 zaregistrováno 32 čtenářů. Zápůjčky v tomto
roce dosáhly 572 knižních jednotek, vyhledáno bylo 174 dotazů. Fond knihovny dosáhl
k 31. 12. 2017 celkem 19 908 svazků knih, katalogů, časopisů, audiovizuálních
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dokumentů a restaurátorských zpráv. Roční přírůstek činil 615 svazků. Podařilo se
získat dotaci ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby
knihoven (VISK 3) a bylo možné uskutečnit plánovaný projekt. Pro knihovnu bylo
v rámci dotace pořízeny nové PC s vyšším operačním systémem, laserová tiskárna a
zakoupena licence plně webového knihovnického systému Tritius. V prosinci byla
uskutečněna implementace a nastavení systému, stávající fond převeden do Tritia a
došlo i k proškolení knihovnice. Nový systém, dostupný odkudkoliv bez omezení,
nabízí přehledné a rychlé vyhledávání na webovém katalogu s podporou mobilních
zařízení. Knihovník má k dispozici nový modul Služební katalog nabízející pokročilé
vyhledávání a je propojen s Výpůjčním protokolem. Odborná knihovna Severočeské
galerie provozuje celý systém formou hostingu, kde je postaráno o kompletní správu
serveru a bezpečné uložení dat.
SGVU v Litoměřicích v roce 2017 hospodařila se schváleným vyrovnaným rozpočtem
ve výši 16 157 tis. Kč. Tento schválený rozpočet byl kryt příspěvkem od zřizovatele na
běžný provoz ve výši 13 494 tis. Kč, účelovým příspěvkem zřizovatele ve výši 310 tis.
Kč a výnosy z vlastní činnosti ve výši 1264 tis. Kč. SGVU v Litoměřicích získala dotaci
od Ministerstva kultury ČR ve výši 1089 tis. Kč. Hospodaření SGVU v Litoměřicích
skončilo v roce 2017 s nulovým hospodářským výsledkem.
Oblastní archiv v Litoměřicích
Činnost archivu v roce 2017 byla stejně jako v předchozích letech téměř výhradně
věnována kolektivní práci na projektu digitalizace pozemkových knih, soupisů
poddaných a urbářů. Jedná se o katalogizaci, fyzickou přípravu a vlastní snímkování,
které se provádí ve spolupráci se společností FamilySearch. Vlastními silami byly
digitalizovány rozsudky Mimořádného lidového soudu Liberec (2000 snímků) a firemní
rejstříky fondů krajských soudů vzniklé do roku 1949 (17 450 snímků). Archivní odbor
převzal v roce 2017 dodatky ke Sbírce matrik Severočeského kraje, byly zahájeny
přípravy na jejich digitalizaci a následné zveřejnění. Došlo k částečnému archivnímu
zpracování dodatků, postupně byla doplňována databáze Matriky a rozšířen rejstřík o
nové lokality. Nadále se průběžně revidovala stávající databáze matrik a připojovaly
se digitální kopie případných chybějících stran matrik na základě podnětů uživatelů.
Pracovní skupiny SOA pro digitalizaci archiválií a pro implementaci nového softwaru
pro zpracování archiválií pod vedením Mgr. Markéty Vladykové, Ph.D. zahájily přípravy
na implementaci nového softwaru a na novém portálu pro zpřístupňování
digitalizovaných archiválií VadeMeCum.
V těsném kontaktu byl Archiv s univerzitami a středními školami. Na ústecké UJEP v
loňském roce přednášeli (paleografii, pomocné vědy historické, dějiny správy,
historiografii a výběrové předměty) tito zaměstnanci Archivu: Petr Karlíček, Jan Mareš,
Eduard Mikušek, Martin Myšička, Jan Němec, Petr Rak, Václav Zeman a Marcela
Zemanová. Úspěšně pokračuje také spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Za
zmínku stojí spoluvydávání periodika Fontes Nissae Archivem a univerzitou.
Rok 2017 byl obzvlášť bohatý na spolupráci s muzei, knihovnami a galeriemi. Oblastní
muzeum Litoměřice uspořádalo spolu s Archivem výstavu „Tajemství barokní knihy“,
která měla velký ohlas, a její trvání se dvakrát prodloužilo až do dubna 2018. Na tvorbě
katalogu se značnou měrou podílely restaurátorky Kateřina Balcarová a Pavla Bártová,
které také odpřednášely několik komentovaných prohlídek. Na samotné přípravě
výstavy s nimi spolupracovala ještě další restaurátorka Archivu Aleksandra Porada.
Při této příležitosti také zrestaurovaly tisk Altare Aureum Incelsi. Vedle výstavy
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připravily restaurátorky spolu s Hanou Legnerovou a Barborou Kopřivovou pro akci
Muzejní noc, která se konala dne 19. 5. edukační program „Aby kniha znovu
promluvila“, v němž seznámily veřejnost s postupy při restaurování papíru, což si
zájemci mohli hned prakticky vyzkoušet v rámci tvořivých dílen. Archiv udržoval
prostřednictvím jednotlivých pracovišť styky s mnoha různými institucemi (např.
Židovskou obcí, Vlastivědným spolkem Českolipska, Památník Terezín, regionální
muzea apod.). Archiváři SOA také působili v odborných komisích a metodických
skupinách zabývajících se tvorbou metodik pro pořádání jednotlivých druhů archivních
souborů (Petr Kopička, Ilona Kotyzová). Petr Rak byl i nadále členem Vědecké archivní
rady. Marek Poloncarz zase členem platformy MOPED, zabývající se problematikou
elektronických dokumentů a spolu s Tomášem Krýdou navštěvovali také celostátní
porady metodiků pro spisovou službu.
Na základě spolupráce s Vojenským historickým archivem v Praze byla zapůjčena
putovní výstava Transport smrti Litoměřice-Velešín, která byla instalována ve foyer
centrály Archivu v Krajské ulici v Litoměřicích ve dnech 14. 9. – 31. 12. 2017.
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8. Církve a jejich činnost
Katolická církev
Vzhledem ke stoletému výročí vzniku naší Československé republiky připojujeme i tzv.
pastýřský list litoměřického biskupa pana Jana Baxanta, který byl čten na Novoročních
bohoslužbách:
„Bratři a sestry v Kristu,
všechny vás zdravím ve jménu Páně a na začátku nového roku vám velmi rád přeji
hojnou míru Božích darů a ochrannou záštitu Panny Marie. Můj pozdrav a přání se
týká vás všech, ale i těch, které nosíte stále s sebou ve svých srdcích, vašich blízkých
a drahých, vašich přátel, a především vašich rodin.
Jestliže loňský rok 2017 jsme díky fatimskému zjevení nazývali „jubilejním“, pak i rok
letošní 2018 je jubilejním rokem s ohledem na naši zem, tehdy na vznik samostatné
Československé republiky. Jistě, ne každý se na rozpad rakousko-uherské monarchie
v roce 1918 díval a dosud dívá se šťastnýma očima. Jedno však bylo a je zřejmé, že
naši tehdejší předkové toužili po sebeurčení a byli ochotni se i obětovat, abychom my,
jejich potomci, měli vlast jako svůj domov. Stoleté dějiny relativně malé země, naší
republiky, byly až snad příliš bouřlivé. Několik hodin po vzniku Československa byl
nenávistně stržen mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí. Několik
měsíců nato se doslova hřímalo s výzvou „Pryč od Říma!“, aby pak ve dvacátých letech
došlo k náboženskému rozkolu. Mladá dvacetiletá republika byla násilně okleštěna
nacistickým terorem a brzy po 2. světové válce na 41 let sevřena totalitním režimem.
Krátce po „sametové revoluci“ se v roce 1993 náš státní útvar dělí na republiky dvě:
českou a slovenskou. I když se tímto naše země co do velikosti a počtu obyvatel
vzhledem k původní státoprávní podobě zmenšila, přesto zůstává naší domovinou a
vlastí. Odjakživa si člověk domova vážil a za vlast se obětoval a modlil. Žijeme v zemi,
která má však bohatší historii než jen stoletou. Dávní naši světci a světice české a
moravské krve byli v uplynulých 100 letech často vzýváni, neboť bylo mnoho důvodů
se na nebeské přátele obracet v důvěrném volání o pomoc a povzbuzení. Naši otcové
a matky, rodiče a prarodiče si nebyli nikdy tak jistí ryzostí svých srdcí, aby nemuseli
prosit sv. Václava o velkodušnost v odpouštění. Hořeli touhou po šíření evangelia, po
obrácení sebe i druhých, ale nedovolili si opominout příklad sv. Vojtěcha, takříkajíc
misionáře Evropy. Znali statečný příklad sv. Jana Nepomuckého nenechat se zastrašit
mocnými tohoto světa a nestyděli se od něho učit umění mluvit v pravou chvíli a
v pravý okamžik mlčet. Věděli, jakým blahodárným balzámem může být babička se
svou životní moudrostí přítomná v každé domácnosti, a proto se dovolávali sv. Ludmily
při svých starostech o rodinu. Svatá Anežka Přemyslovna se sv. Zdislavou byly pro ně
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šlechtičny v tom nejkrásnějším smyslu slova: šlechetné bytosti ušlechtilých duší,
vycházející vždy vstříc všem nemocným a potřebným. V dobách nejistot a i
náboženských třenic jim byl sv. Jan Sarkander jako kněz a zpovědník výzvou
k zachování věrnosti Kristu, i kdyby to stálo cokoliv. Ano, tito a mnozí jiní, známí i
neznámí naši nebeští pomocníci a přátelé, neztráceli svou pozornost nad naší i jejich
českou „lodičkou“, zmítající se v bouřích a proměnách času dějin celé Evropy a světa.
Drazí bratři a sestry, letošní jubileum by pro nás křesťany a katolíky nemělo být jen
politicky a společensky významným výročím, abychom si připomínali těžké, ale díky
Bohu a dobrým lidem překonané tragédie, hrůzy a nešťastné události uplynulých sta
let. Mělo by být i jedním velkým díkůvzdáním Pánu Bohu za trvání našeho českého
národa až doposud, i za to, že se křesťanská víra u nás neztratila. Mnoho velkých
dobrodiní jsme obdrželi jako český národ i osobně jako jednotlivci. Tolik duchovního
bohatství hrdinně nashromáždili např. v časech pronásledování naši stateční bližní!
Z tohoto trezoru dobra, klenotnice milostí čerpáme a stále žijeme. Měli bychom
s vděčností vzpomenout na všechny naše bratry a sestry, ale i na ostatní naše
duchovní přátele jiných národů, na jejich oběti, oběti nejvyšší. Často druzí pokládali
své životy, abychom my žili. Letošní jubilejní rok však i nám, milí křesťané, dává, krom
jiného, i jeden důležitý úkol: být šiřiteli smíru a svornosti. Být posly Kristova pokoje a
přes naši nehodnost a nedostatečnost zprostředkovávat druhým Boží požehnání.
Prosím, ujměme se tohoto vznešeného poslání radostně a s nadšením!
Nechť na nás na všechny, na celou naši zem, Boží požehnání na přímluvu Matky Boží
Panny Marie sestoupí a zůstane s námi vždycky.
Váš + Jan.“
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leden
18.ledna se litoměřický biskup Jan Baxant zúčastnil slavnostního otevření magnetické
rezonance v litoměřické nemocnici. Slavnostního zahájení jejího provozu se spolu s
ním zúčastnili vedle představitelů vedení nemocnice, jednotlivých oddělení, dozorčí
rady, také představitelé města a dalších významní hosté.
V litoměřické diecézi koledníci do tříkrálových pokladniček vybrali celkem 2.901.608
korun. Do sbírky se v rámci diecéze zapojilo 24 různých charit a farností, díky nimž se
podařilo vykoledovat o více než půl milionu vyšší částku než v předešlém roce (TS
2017: 2.349.405 korun). Celkem 940 pokladniček plnili koledníci v průběhu prvních
čtrnácti dnů roku 2018.
únor
Děkovnou mši svatou v kapli hospice Sv. Štěpána, který slouží nemocným již 17 let,
sloužil v úterý 6. února 2018 za účasti ředitelky Moniky Markové, pracovníků hospice,
jeho pacientů a přátel Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Koncelebrovali generální
vikář Mons. Martin Davídek a děkan litoměřické městské farnosti a duchovní správce
hospice J. M. can. Józef Szeliga. Po jejím skončení litoměřický biskup požehnal
prostory hospice.
duben
V litoměřické diecézi se akce Noc kostelů uskutečňuje pod záštitou Mons. Jana
Baxanta, biskupa litoměřického a dále pak pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana
Ústeckého kraje, Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Jaroslavy Pokorné
Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje a Květy Vinklátové, radní pro kulturu
Libereckého kraje. Podporu má Noc kostelů také u primátorů a starostů jednotlivých
měst a obcí, ve kterých se koná.
V pátek 27. dubna 2018 proběhl v kostele Všech svatých v Litoměřicích benefiční
koncert komorního sboru Cantica Bohemica a žáků varhanního oddělení Základní
umělecké školy v Litoměřicích. Benefiční koncert předčil očekávání. Koncert se konal
pod záštitou Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického a Ing. Pavla Grunta,
místostarosty Litoměřic. Výtěžek koncertu je v plánu použít na zakoupení
koncentrátoru kyslíku pro klienty Domova pro seniory na Dómském pahorku.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první podobnou akci, kterou Farní charita Litoměřice
pořádala, byli organizátoři příjemně překvapeni vysokým zájmem posluchačů, kteří
zaplnili prostory kostela Všech Svatých. Pokladničky, do kterých mohli návštěvníci
vkládat dobrovolné příspěvky, byly rozpečetěny v pondělí 30. dubna za účasti
pracovnice Městského úřadu Litoměřice. Díky laskavé podpoře dárců se podařilo
shromáždit 14.861,- Kč. K těmto prostředkům obdržela Farní charita Litoměřice další
podporu od litoměřického biskupství, takže bude možné pro klienty Domova pro
seniory
pořídit
výše
zmíněný
koncentrátor
kyslíku.
Jedná se o přístroj, který pomáhá zejména klientům, kteří trpí dušností a dalšími
obdobnými obtížemi a do současné doby si jej v případě potřeby museli pronajímat.
120

květen
Ve středu 16. května 2018 od 9 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin ve Státním
oblastním archivu v Litoměřicích bylo možno si osobně prohlédnout
v prostorách Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Originál Klaudyánovy
mapy Čech. Mapu zapůjčilo Biskupství litoměřické u příležitosti konference
"Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech". Ve stejný
den se na gotickém hradě na Tyršově náměstí v Litoměřicích uskutečnila konference
s názvem „Mikuláš Klaudyán 1518–2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech“,
organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie
HÚ AV ČR, PřF UK a Zeměměřickým úřadem. Konference se kromě řady zástupců
vědeckého světa i odborné veřejnosti zúčastnil také litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek a archivář litoměřického biskupství Mgr.
Martin Barus. Jediný dochovaný exemplář tzv. Klaudyánovy mapy je deponovaný ve
Státním oblastním archivu v Litoměřicích a je ve vlastnictví Biskupství litoměřického,
jemuž byl předán z pozůstalosti litoměřického biskupa a proslulého sběratele
Emanuela Arnošta z Valdštejna (1716–1789). V letošním roce uplyne od vydání
Klaudyánovy mapy Čech 500 let. Jedná se o první přehledné, tištěné kartografické
dílo, které zobrazuje Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou.
Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na
samostatných mapách Evropy je Klaudyánova, mapa podrobnější, obohacená o
dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích
– česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická či obrazová a
heraldická výzdoba, umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, dotýkající se
tehdejších nešvarů, viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána.
Výročí Klaudyánovy mapy se pojí s významným datem naší státnosti, s rokem 1918.
První samostatná mapa Čech se tak stává nejen symbolem počátků české kartografie,
ale s ohledem na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody a regionální
identity. Konference byla důstojným připomenutím výročí vzniku a vydání Klaudyánovy
mapy Čech jako součásti kulturního dědictví České republiky.
Záštitu nad slavnostním zasedáním s konferencí převzali:
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky,
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města
Litoměřic, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan
PřF UK, RNDr. Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky PřF UK, Ing. Karel Raděj, CSc.,
ředitel Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického ve
Zdibech, prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., předseda České kartografické společnosti,
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem.
Devátá Noc kostelů v litoměřické diecézi otevřela rekordní počet kostelů, kaplí a
modliteben. K oficiálně přihlášeným 209 objektům se přidalo i několik dalších, počet
zapojených je tedy nyní 216. Počty návštěvnických vstupů jsou prozatím známy od
více než třiceti procent zúčastněných (téměř 14 tisíc vstupů). V rámci ekumenické akce
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se v Litoměřicích otevřely následující objekty a konaly se tam případně i následující
kulturní akce: Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství 15.30 h Koncert A. Škardy
(kytara, klávesy), H. Přeučilové (příčná flétna), žáků Základní umělecké školy
Litoměřice a dalších hostů Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele 18.00-22.00 h Volná
prohlídka Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána) Po celý večer
Ochutnávka mešních vín (Věděli jste, že vinohrad, na kterém rostou hrozny pro výrobu
mešních vín, nesmí být chemicky ošetřován? A že pro vína, která jsou užívána při
liturgii, jsou stanovena i další přísná pravidla?) Stopy světla, stopy lásky („Jediné, co
bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ Albert
Schweitzer) 22.00 h Ukončení Noci kostelů Litoměřice, katedrála sv. Štěpána 19.00 h
Otevření katedrály 15 19.05 -19.45 h Koncert duchovní hudby pro dvoje varhany (hrají:
hlavní varhany – A. Kubišta, chórové varhany – L. Čelustka) 20.00-20.45 h Koncert
duchovní hudby pro dobové nástroje (kytara, housle, klávesy - hraje a zpívá litoměřická
schola pod vedením M. Šobáňové) 21.00-21.55 h Umělecko-historická přednáška
probošta Mgr. Jiřího Hladíka 22.00-22.55 h Prezentace hlavních i chórových varhan
23.00 h Uzavření katedrály Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem 18.00-22.00 h
Volná prohlídka, prostor ke ztišení a prosbám 19.30 h Liturgická hudba, gregoriánský
chorál 21.00 h Májová pobožnost k Matce Boží Panně Marii 22.00 h Uzavření kostela
Litoměřice, kostel sv. Ludmily 18.00-21.00 h Výtvarná dílny na téma „Vitráže“ 18.0021.00 h Otevřen dvůr kláštera k prohlídce 18.00-19.00 h Vystoupení ZUŠ Litoměřice
(flétny a violoncella) 19.00-19.30 h Fujary D. Lendacký a spol. 19.30-20.00 h Varhanní
minivystoupení žáka ZUŠ a sólový zpěv 20.00-21.15 h Spisovatel J. Formánek
promluví o laskavosti jako o pokojné cestě životem (na varhany doprovází M. Landová)
21.15-22.15 h Modlitba (doprovázeno zpěvem kytarových písní) 22.30-23.00 h
Modlitba Breviáře, do které se mohou zapojit všichni přítomní Litoměřice, kostel sv.
Vojtěcha 18.00-23.00 h Kostel otevřen k prohlídce 18.00-19.30 h Hudební blok vystoupení žáků litoměřické ZUŠ 19.00-23.00 h Volná prohlídka s možností ztišení
23.00 h Uzavření kostela Litoměřice, kostel Všech svatých 8.00-12.00, 14.00-24.00 h
Kostel otevřen 8.00-12.00 h Den kostelů - Vítejte v našem kostele (dopolední program
pro školy) 14.00-18.00 h Otevřený kostel (kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli
odpoledne - nahlédnout, spočinout, meditovat) 16.00 h Modlitba matek (maminky,
přijďte se s námi modlit za vaše děti) 18.00-19.00 h Slavnostní zahájení a mše svatá
za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů, za jejich ukončení a za mír
ve světě (varhanní hudba J. Pulda, varhaník kostela Všech svatých) 19.00 h
Vystoupení sboru Páni kluci 19.30-20.00 h Ministrabit Deo (představení úlohy
ministrantů a pozvánka na souběžnou výstavku liturgických předmětů) 20.00-21.00 h
Varhany předmětem Vašeho zájmu (prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby –
hostující varhaník M. M. Kaiser) 21.00-22.00 h Vystoupení sborů Puellae cantantes,
Syrinx a Singing Friends 22.00-23.00 h Promítání filmu „Tíha oběti“ (o životě kardinála
Trochty) 24.00 h Horam Dei (duchovní texty, hudba - klasické kytary), závěrečná
modlitba s požehnáním Po celou dobu programu Prohlídka kostela (Po celou dobu
programu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela - s ohledem na mši. sv.,
setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.) Možnost zanechání osobních
přání, proseb a vzkazů a modliteb ve zvláštní schránce v kostele 16 Den kostelů
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Dopolední program pro školy (Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s
ukázkou varhanní hudby pro školy. Pro objednané skupiny - tel.: 774 335 448.)
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie 18.00-22.00 h Kostel otevřen k prohlídce
18.30 h, 19.30 h Komentovaná prohlídka „Příběh kostela Zvěstování Panny Marie“
Litoměřice, Bratrská jednota baptistů (Červený kostel) V průběhu večera Komentovaná
prohlídka kostela Výstavka „Kdo jsou baptisté“ Informace o historii a současnosti
baptistů Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne Po celý večer
Prohlídka modlitebny, informace k historii a současnosti 18.00-20.00 h Program pro
děti 18.00-20.00 h ADRA - Příběhy z Bangladéše 18.00-20.00 h Znáš Bibli? 18.0020.00 h Křesťanské písně a zamyšlení 19.00-19.25 h Věřící fotbalisté (Dokument o
úspěšných fotbalistech, pro které se víra stala nenahraditelnou součástí života.)
Litoměřice, modlitebna Českobratrské církve evangelické Po celý večer Výstavka biblí,
rozhovory, přepisování Markova evangelia, modlitba, soutěž o ceny 18.00-18.05 h
Zahájení: farář Jiří Šamšula 18.05-18.45 h Lidové písně – harmoniky z knihovny a
fujara 18.45-18.45 h 100 let ČCE: výstavka a vyprávění 19.00 h a 20.00 h Dle zájmu
prohlídka prostor Diakonie 20.10-20.50 h Vystoupení učitelů a dětí ZUŠ Litoměřice,
modlitebna Evangelické církve metodistické 17.00-22.00 h Prohlídka s komentářem,
posezení a občerstvení na zahradě (Minulost a současnost sboru Evangelické církve
metodistické v Litoměřicích, prohlídka prostor mateřské školy a mateřského centra.)
červen
V úterý 19. června 2018 přivítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve své rezidenci
v Litoměřicích pozvané primátorky, primátory, starosty a starostky měst a obcí, které v
uplynulém období navštívil při svých pastoračních cestách po litoměřické diecézi.
Setkání začalo v 10 hodin, kdy se nejprve Mons. Baxant s jednotlivými představiteli
přivítal, a poté pronesl řeč, ve které, mimo jiné, zdůraznil i základní lidské a křesťanské
hodnoty, které církev přináší všude tam, kam přichází. Poděkoval přítomným hostům,
jichž bylo okolo stovky, za dobrou spolupráci v těch oblastech, kde se církev a města
či obce vzájemně potkávají. Po přípitku generální vikář v krátké promluvě doplnil, že
reprezentanty církve a statutárními zástupci farností v jednotlivých městech či obcích
jsou místní duchovní správci, kteří často nemají na starosti jen jedno město, ale
většinou město a více obcí. Tedy, že do jejich farních obvodů často spadá několik
starostů. Stanoviska duchovních správců v různých místních otázkách musí biskupství
podle práva respektovat a nemůže jednat proti vůli statutárních zástupců farností.
Setkání bylo zakončeno v odpoledních hodinách.
říjen
V sobotu 20. října 2018 oslavil mší svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích
biskup Jan Baxant životní jubileum 70 let života, 10 let biskupské služby a 45 let
kněžství. Na mši svatou přijeli biskupové z České republiky, vedení předsedou České
biskupské konference Dominikem kardinálem Dukou, za Slovenskou biskupskou
konferenci přicestoval nitranský biskup Viliam Judák s doprovodem. Svatého Otce při
slavnosti reprezentoval Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien z Apoštolské nunciatury.
Mezi zástupci veřejného života nechyběli hejtman ústeckého kraje pan Oldřich
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Bubeníček a hejtman libereckého kraje pan Martin Půta, starosta Litoměřic a senátor
Ladislav Chlupáč, starosta města Dubí Petr Pípal, který zapůjčil velký stan pro
poutníky, umístěný na Dómském náměstí, a mnoho dalších představitelů měst a obcí.
Za akademickou obec přicestovali zástupci pražské Karlovy univerzity, Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzity v Liberci a množství
dalších zástupců akademické obce. Mezi další gratulanty patřili kněží a jáhnové
litoměřické diecéze spolu se svými farníky a také poutníci z okolních diecézí. Při mši
svaté kázal biskup Pavel Posád, na konci bohoslužby pogratuloval jubilantovi nejprve
Dominik kardinál Duka, poté za kněze a jáhny probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík
a nakonec za rodiny a Diecézní centrum pro mládež rodina Olivova a Kristián Přenosil.
Na závěr mše svaté udělil jubilant, s dojetím v hlase, spolu s přítomnými biskupy a
opaty, slavnostní požehnání všem přítomným, jejichž odhadovaný počet byl kolem
osmi
stovek.
Po skončení mše svaté se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant na Dómském náměstí
před litoměřickou katedrálou setkal s dalšími gratulanty, pro které bylo ve stanu
připraveno občerstvení. Spolu s pozvanými hosty a rodinnými příslušníky pak zasedl
biskup ke slavnostní tabuli v Biskupském pivovaru na Komenského ulici č. 4 v
Litoměřicích.
listopad
V úterý 6. listopadu 2018 bylo v litoměřickém hradu v rámci 1. ročníku ankety „Srdcař
Litoměřic“ oceněno také Biskupství litoměřické za nezištné aktivity, které dlouhodobě
odvádí ve prospěch města a jeho obyvatel. Spolu s dalšími šestnácti „Srdcaři“ převzal
ocenění a květiny z rukou starosty Ladislava Chlupáče a tajemníka městského úřadu
Milana Čigáše za biskupství generální vikář Mons. Martin Davídek. Jedná se o ocenění
za dlouholetou finanční podporu a skutečný zájem o dění v hospici a konkrétní lidské
příběhy. Podpora Hospice sv. Štěpána, mateřských škol, organizací, které pomáhají
lidem se zdravotním postižením, to jsou jen příklady nezištných aktivit litoměřických
„Srdcařů“. Hlasování probíhalo na webových a facebookových stránkách města, kde
bylo zaregistrováno cca 670 hlasů. Slavnostní večer se konal ve spolupráci s
neziskovými organizacemi, jako je Hospic sv. Štěpána, Diakonie ČCE, Diecézní a
Farní charita, Černí koně, Kinoklub Ostrov.
prosinec
V letošním roce ak. malířka Eva Votočková dokončila restaurování dvou obrazů
z biskupské rezidence v Litoměřicích. Jedná se o soubor dvou květinových zátiší
doplněných postavami puttů zasazených do otevřené krajiny. Díla jsou zapsána v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o olejomalby na
plátně (118 x 185 cm). Obrazy pochází z první poloviny 17. století a jsou dílem
neznámého autora. Plátna byla na několika místech protržena a na zadní straně
opatřená záplatami. Oba obrazy jsou sešité ze dvou kusů pláten. Malba byla
zkrakelovaná a přes zežloutlý lak místy nečitelná. Restaurátorka ze zadní strany
obrazů odstranila záplaty a očistila od lepů. Trhliny v obraze sešila. Obrazy prožehlila,
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upevnila malbu, sejmula staré laky, vytmelila, vyretušovala a nalakovala. Obrazy
představují hrající a objímající se dvojice puttů, kteří v ručkách drží různé druhy květin.
Vedle puttů stojí vázy s naaranžovanými různými druhy květin. Vše je zakomponované
do volné krajiny.
Nový apoštolský nuncius v České republice, Jeho Excelence Mons. Charles Daniel
Balvo, navštívil dne 26.12. 2018 Litoměřice. Během své první návštěvy litoměřické
diecéze, která proběhla na slavnost katedrály u příležitosti svátku sv. Štěpána, jehož
patrocinium nese, byl v tento den v 10.00 hodin hlavním celebrantem a kazatelem při
slavnostní
mši
svaté.
Mons. Balvo do Litoměřic přijel v doprovodu apoštolského rady papežské nunciatury
Mons. Jean-Sylvain Emien Mambého.
Charita
Činnost církve katolické a působení jejích pracovníků a organizací nejvíce občané
města Litoměřice pociťují v oblasti charitativní. Litoměřická diecéze provozuje na
území města a blízkého okolí Diecézní charitu a Farní charitu. Diecézní charita
biskupství Litoměřického působí na území ČR ale i v zahraničí. V rámci diecéze je
velmi aktivní a institucionalizovaná ve formě pracovišť krom Litoměřic také
v Chomutově, Teplicích, Jiřetíně pod Jedlovou, Liberci, Mnichově Hradišti, Bakově nad
Jizerou a v Mladé Boleslavi. Diecézní charita v těchto centrech poskytuje domácí péči,
terénní programy, domy pro matky v tísni, pomoc uprchlíkům, humanitární pomoc,
charitní poradny, charitní šatníky a některé další provozy. Na území města Litoměřice
působí charitní poradna, jejích náplní je předávat a zprostředkovávat lidem
v nepříznivé sociální situaci informace důležité pro řešení nedobré životní situace.
Poradenské centrum poskytuje základní a odborné sociální poradenství ambulantní i
terénní formou. Terénní forma je zájemcům o službu či uživatelům poskytována,
jestliže se nemohou ze závažných důvodů do poradny dostavit. Stejně jako v minulých
letech i v roce 2018 se zaměřovalo zejména na problematiku zadluženosti, cizineckou
problematiku, ale také na občanské poradenství. Na Poradenské centrum Litoměřice
se obraceli osoby (starší 18 let) v krizi, oběti trestné činnosti a cizinci (imigranti a
azylanti), kteří se ocitli v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, které nezvládají
řešit vlastními silami. V roce 2018 mělo poradenské centrum 239 klientů a uskutečnilo
se 849 setkání. V Litoměřicích dále funguje Dobrovolnické centrum, které se věnovalo
náboru a činnosti dlouhodobých i krátkodobých dobrovolníků, organizovalo přednášky
na středních školách a následně exkurze v zařízeních poskytujících sociální služby.
Dále zajišťovalo fungování firemního dobrovolnictví v Litoměřicích a koordinaci
specializovaného týmu dobrovolníků zasahujícího při mimořádných událostech. V roce
2018 bylo evidováno 32 registrovaných dlouhodobých a 173 krátkodobých
dobrovolníků, kteří společně odpracovali 4 653 hodin dobrovolnické služby. Dále bylo
evidováno 10 dobrovolníků pro mimořádné události, kteří společně odpracovali 128
hodin. Dobrovolníci se významně podíleli na Tříkrálové sbírce, potravinové sbírce,
kulturních a společenských akcích pro seniory nebo děti a dalších aktivitách nejen
DCH Litoměřice. Dalších 416 neregistrovaných dobrovolníků odpracovalo 1055 hodin.
Největší podíl tvořily děti v Tříkrálové sbírce nebo celonárodní akci Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Dále pak firemní dobrovolníci pomáhali v domovech pro seniory.
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Dobrovolnické centrum fungovalo v roce 2018 za podpory Ministerstva vnitra, Města
Litoměřice a Ústeckého kraje. Pro Litoměřický region je neméně důležitá činnost Farní
charity Litoměřice. Farní charita Litoměřice provozovala ve sledovaném roce několik
středisek, kde byly poskytovány služby různým cílovým skupinám. Dům P. Marie
Pomocné, kde najdeme nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům, je
určen pro osoby bez přístřeší. V dalších zařízeních byly poskytovány služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením. Jednalo se jak o služby pobytové (Domov
na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava), tak terénní (Pečovatelská
služba, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba). V Domově pro seniory byla
v roce 2018 kapacita 118 lůžek. V domově pro seniory se nachází 82 pokojů, z toho
46 jednolůžkových a 36 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Cílovou
skupinou jsou senioři od 65 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
Zejména z důvodu věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé
sociální situace, pokud péče rodiny a jiných sociálních služeb nepokrývají v dostatečné
míře potřeby seniora. V roce 2018 byl počet uživatelů služeb Domova pro seniory 155.
V rámci Domova pro seniory byly poskytovány starým lidem poskytnuty různé aktivity,
na mnohé společenské akce byla přizvána veřejnost, i tímto podpořeny sociální
kontakty. Domov spolupracoval stejně jako v minulých letech s dobrovolníky, kteří
svým laskavým přístupem napomáhali ke zpříjemnění pobytu seniorům. V Domově na
Dómském pahorku se zajišťuje pastorační činnost a v kapli Božího milosrdenství
probíhali pravidelné bohoslužby. V roce 2018 bylo zahájeno vydávání zpravodaje s
názvem Čtvrtletník z Pahorku, který je distribuován seniorům domova, přístupný
návštěvám ve vstupní hale budovy a je vložen na webové stánky Farní charity.
Ošetřovatelskou péči zabezpečují zdravotní sestry, které jsou přítomny v nepřetržitém
provozu. Farní charita provozovala také týdenní stacionář, jehož kapacita jsou 4 lůžka,
2 dvoulůžkové pokoje. Cílovou skupinou byli senioři od 65 let se sníženou
soběstačností z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, u kterých je
zachována plná nebo částečná mobilita a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Tato služba je určena seniorům, kterým po přechodnou dobu v domácím
prostředí rodina, osoby blízké, či terénní služby již nemohou v dostatečné míře zajistit
péči v potřebném rozsahu. Poskytovaná služba je poskytována od pondělí do pátku,
nebo nepřetržitě. Nelze přijímat osoby vyžadující péči na úrovni osobní asistence
(vážné psychické, psychiatrické či neurologické onemocnění), jejichž potřeby jsou
specifické. Pro uživatele týdenního stacionáře jsou otevřeny veškeré prostory, aktivity
a služby realizované v Domově na Dómském pahorku. V roce 201 využilo tuto službu
celkem 18 seniorů. Farní charita provozovala i další zařízení, kterým byl například
Charitní domov Sv. Zdislava, který využívají muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby a k
péči o sebe a zvládání běžných denních činností potřebují pomoc druhé osoby.
Službou domova se zvláštním režimem v roce 2018 prošlo 39 uživatelů s různým
stupněm onemocnění a v různé psychické i fyzické kondici. V Domově Sv. Zdislavy
byl provozován dále ještě denní stacionář. Tato služba je určena osobám žijícím ve
vlastní domácnosti nebo se svými blízkými. Umožňuje pečujícím osobám docházet do
zaměstnání, případně získat čas pro své osobní potřeby. O seniora je během této doby
dobře postaráno a zároveň zůstává součástí rodiny. Služba je flexibilní, lze ji využívat
dle potřeby celodenně nebo část dne. Je potřebná a častým jevem je zde přechod do
pobytové služby Domova se zvláštním režimem. Touto službou se snažíme vyjít vstříc
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rodinám, které o seniory ještě zvládají pečovat v domácím prostředí, ale celodenní
péče je omezující v jejich profesním nebo osobním životě. Proto je zde zvolena forma
zdravého kompromisu mezi všemi aspekty běžného života jak nemocných, tak
pečujících. Farní charita provozuje na území města a pro potřeby lidí i z okolí ještě
charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu neboli domácí hospicovou péči. Tento
terénní provoz zahrnoval komplexní ošetřovatelskou péči o klienty v domácím
prostředí, která krom dalších činností zahrnovala také rehabilitaci po zdravotních
komplikacích a půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. V roce 2018
využívalo tuto péči 204 lidí, jednalo se o více než 10 tisíc návštěv. Pečovatelská služba
je terénní služba poskytující péči seniorům a zdravotně postiženým občanům na území
města Litoměřice a občanům ve spádových obcích do vzdálenosti 15 km od města
Litoměřice. Péče byla uživatelům poskytovaná v jejich domácnostech, ale také v
Domech s pečovatelskou službou (dále DPS) ve Švermově ulici 2099/16 a ve dvou
DPS v ulici Kosmonautů 2020/14 a 2020/16. V rámci střediska sociální prevence a
humanitární pomoci byl v roce 2018 i nadále provozován Azylový dům, jehož posláním
je poskytovat dočasné ubytování, sociální a aktivizační služby mužům bez domova a
podpora jejich integrace zpět do společnosti. Kapacita zařízení je 23 lůžek, služeb
využilo v roce 2018 42 mužů. V rámci těchto služeb byla do provozu spuštěna také
noclehárny, kde muži mohou uspokojit potřebu tepla, jídla, hygieny a spánku, jejích
služeb využilo v roce 2018 celkem 46 lidí. V Litoměřicích působí také nízkoprahové
denní centrum a terénní program. Farní charita uspořádala mnoho dalších aktivit, krom
mnohých lze zmínit například benefiční koncerty, výlety, turnaje v pétanque, a další.
Českobratrská církev evangelická
Farní sbor v Litoměřicích
Krom duchovních aktivit se farní sbor v Litoměřicích zabývá pomocí potřebným,
zejména zdravotně či mentálně postiženým lidem, ale také sociálně znevýhodněným
spoluobčanům. Tyto aktivity se provozují v Diakonii Českobratrské církve evangelické,
která již téměř 30 let poskytuje služby výše zmíněným znevýhodněným lidem. Diakonie
provozuje Domov pro matky s dětmi, Centrum denních služeb, sociální rehabilitace,
Podporu samostatného bydlení, chráněné dílny a čajovnu Hóra se sálem přímo
v Litoměřicích. Chráněné bydlení, dílny a restauraci Klobouk provozuje v nedalekém
Terezíně.
Posláním Domova pro matky s dětmi je poskytovat azylové ubytování matkám s
dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené
se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, kterou Domov pro matky s
dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí. Službu využívají matky s nezaopatřenými
dětmi, případně těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se
ztrátou bydlení. Kapacita služby je 8 klientek a maximálně 24 dětí. V roce 2018 využilo
službu 26 matek a 36 dětí. Klientela v roce 2018 byla velmi pestrá. Jednalo se o ženy
se závislostmi, duševně nemocné případně zbavené svéprávnosti. Jako velmi
problematické se jeví zejména přetrvávající obrovský problém v oblasti dluhů, které u
klientek rapidně narůstají a stávají se neřešitelnými. Jako i nadále obtížné se jevilo
nacházet následné bydlení pro klientky, které odcházejí z Domova. Kauce je vysoká a
novou domácnost je třeba vybavit. Naději v tomto směru daly zaměstnanecký grant
Nadace České spořitelny, projekt Krabice od bot a jazyková škola Reston, které
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umožnily těmto klientkám pořídit si do nového bytu základní vybavení, a tím
nastartovat možnost žít v běžném společenství. Ušetřené peníze mohly klientky použít
na kauci. Takto se podařilo pěti klientkám získat podnájem. Průměrná délka pobytu
matek v Domově v roce 2018 byla 3,5 měsíce. Tato doba byla ovlivněna krátkodobým
pobytem do 1 měsíce a nouzovými pobyty.
Posláním Centra denních služeb bylo i tento rok poskytovat podporu dospělým lidem
s mentálním postižením při začleňování do běžného života ve společnosti. Klienty
služby jsou osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně v
kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením od 18 do 64 let. Služba není určena
osobám s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby. Okamžitá kapacita služby
při práci s jednotlivcem je 7 osob, se skupinou 25 osob. V roce 2018 využilo službu 26
klientů. Pro klienty z Centra denních služeb (CDS) je velmi důležité prožívat svůj čas
ve společnosti svých kamarádů. V nově vybavené dílně začali tvořit se dřevem, kůží
a dalšími materiály. Dřevěná autíčka z rukou klientů se ocitla i na benefiční aukci.
Oblíbenou formou sdílení se stala artefiletika. Po několik měsíců přispívala ke
společenství novými hudebními aktivitami také dobrovolnice Zoe z Německa. V rámci
pravidelných exkurzí se klienti denních služeb seznamovali s novými prostory a prací
v přestěhovaných chráněných dílnách. Ve společném plánování a přípravě na
chráněné bydlení komunitního typu spatřujeme velkou naději jak pro klienty, tak pro
jejich rodiče. Správný směr, fortelnost naší práce, pak potvrdilo i vítězství Heleny
Hingarové v anketě Pečovatelka roku 2018. Díky sociální rehabilitaci bylo možné
podporovat lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou
samostatnost a zapojili se do běžného života ve společnosti podle svých možností a
schopností. Klienty služby jsou osoby s mentálním, tělesným, zdravotním a
kombinovaným postižením nebo s chronickým duševním onemocněním od 18 do 64
let. Okamžitá kapacita v ambulantní i terénní formě služby jsou 2 klienti. V roce 2018
využilo službu 52 klientů. Každým rokem stoupá počet zájemců o tuto službu. Nejvíce
klientů mělo zájem o podporu při přípravě na zaměstnání, při zvládání péče o
domácnost, v seberealizaci, při hospodaření s penězi a nácviku běžné komunikace.
Výše uvedený způsob pomoci byl podpořen štědrým projektem POSOSÚK 4
financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje. Rok 2018 byl
pro Podporu samostatného bydlení převážně rokem personálních změn a
stěhování. Koncem roku se kancelář PSB přestěhovala z Terezína do Litoměřic.
Důvodem přesunu byla lepší dostupnost služby, což přivítal nejen náš tým, ale
především klienti. Tato změna byla spojená i se změnou oficiálního názvu z Podpory
samostatného bydlení Terezín na Podporu samostatného bydlení. Jedním z hlavních
motivů služby bylo, ostatně jako každý rok, hledání vhodných bytů, které jsou stále
nedostatkovou komoditou, a to nejen v Litoměřicích.
Litoměřická Diakonie
provozovala ve 2018 několik chráněných provozů, v nichž nalézají pracovní příležitosti
lidé se zdravotním omezením: Chráněné dílny (keramická a textilní dílna, třídění
odpadu, úklidové práce v terénu, kompletace, žehlení, skládání prádla), restaurace
Klobouk, čajovnu Hóra se sálem Oka mžik. Několik pracovníků se zdravotním
omezením vykonávalo i provozní a administrativní činnosti, část z nich učí klienty v
pozicích tzv. koučů. Chráněné provozy v roce 2018 zaměstnávaly 102 pracovníků se
zdravotním znevýhodněním. Přímo v chráněných dílnách pracovalo 35 lidí se
zdravotním znevýhodněním. Celková tržba v chráněných dílnách v roce 2018 činila 1
550 320,05 Kč bez DPH. V roce 2018 bylo na chráněném pracovišti v čajovně Hóra
a sále Oka mžik zaměstnáno 21 pracovníků se zdravotním znevýhodněním. Rok 2018
byl pro toto chráněné pracoviště rokem růstu. Rostly tržby, rostly mzdy, rostl i počet
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zaměstnanců. Dařilo se udržet čajovnu v „kurzu”. Poskytován byl prostor pro relaxaci,
odpočinek, pro setkávání, sdílení a společenství široké veřejnosti.

129

9. Sport
Ve městě působí množství sportovních klubů, zde je tabulka sportovních spolků
působících na území města v roce 2017:
Sportovní spolek

počet
členů
celkem

dospělí děti a
mládež

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

560
423
395
318
297
288

375
257
10
105
12
212

185
166
385
213
285
76

260
186
168
165
161
142

69
142
0
0
42
0

191
44
168
165
119
142

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

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

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

23

6

17
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Z předchozího přehledu je vidět, že nejvíce členů má Slavoj Litoměřice, z. s., který
sdružuje i množství sportů, (celkem 14 oddílů). Mezi sportovní spolky s nejvíce novými
členy patří určitě Taneční škola Funky Dangers, která vyučuje tzv. street taneční styly.
Rychlý rozvoj zaznamenala i Atletická přípravka při ZŠ Ladova, kde se učí základům
atletiky, i přesto, že v Litoměřicích chybí regulérní atletická dráha. Novým zajímavým
sportovním spolkem je také Beach Club Litoměřice – což je nově vzniklý klub
plážového volejbalu, který má svou základnu v bývalých Jiříkových kasárnách.
Mezi divácky nejpopulárnější sporty v Litoměřicích patří určitě hokej a basketbal mužů
i žen. Zejména basketbalové oddíly mládeže pravidelně zaznamenávají celostátní
úspěchy.
Bohužel v Litoměřicích stále chybí patřičné zázemí pro atletiku, ale také pro halové
sporty jako je florbal, futsal, volejbal a házená. Výstavba nové haly je v nedohlednu, a
proto budou muset litoměřičtí sportovci dále hrát svá utkání v Lovosicích, nebo v jiných
Anketa Nejúspěšnější sportovec a kolektiv okresu Litoměřice za rok 2017:
Lovosický házenkář Jiří Motl se po roční pauze vrátil na trůn. Kanonýr extraligového
týmu získal v anketě Nejúspěšnější sportovec roku. Konečné výsledky vnikly součtem
hlasů jednotlivých subjektů od čtenářů Deníku (ti určili hvězdu Deníku), sportovních
redaktorů, předsedů vybraných TJ a SK, členů VV OS ČUS, představitelů měst a obcí.
Druhý skončil jezdec roudnické Buggyry Adam Lacko, který v loňském roce ovládl
Evropský šampionát tahačů, a třetí byl Jan Landa. V kolektivech zvítězil házenkářský
výběr z Lovosic před basketbalisty litoměřického Slavoje a futsalisty Gardenline.
Jednotlivci dospělí: 1. Motl (házená), 2. Lacko (motorismus), 3. Landa
(házená), 4. Marešová (kickbox), 5. Hájková (judo), 6. Čupr (šerm), 7.
Vavrek (futsal), 8. Adamík (házená), 9. Vršecký (motorismus), 10. Záruba
(futsal).
Jednotlivci mládež: 1. Svoboda (Sport Judo Litoměřice), 2. Netrh (PK
Litoměřice, plavání), 3. Červínová (ASK Lovosice, oddíl atletiky), 4.
Masopustová (ASK Lovosice, SK kickboxu), 5. Jafar (ASK Lovosice, SK
kickboxu).
Kolektiv dospělých: 1. HK FCC Město Lovosice (házená), 2. Slavoj BK
Litoměřice (basketbal, 3. Gardenline Litoměřice (futsal).
Kolektiv mládeže: 1. Sport Judo Litoměřice dorost, 2. Taneční škola Funky
Dangers, 3. Slavoj BK Litoměřice U14 (basketbal).
Masters: Godla (ASK Lovosice, SK kickboxu).
Trenér: Šotnar (Slavoj BK Litoměřice, basketbal).
Handicap: Smrčka (Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice,
plavání).
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10. Volby
Rok 2018 byl pro Litoměřičany rokem, kdy se mohli zúčastnit hned tří hlasování. Již
v lednu se konaly volby prezidenta republiky – podruhé byl prezident volen v přímé
volbě. V říjnu pak proběhly volby do zastupitelstva obce společně s volbou senátora
za náš volební okres. Statistické údaje v této kapitole jsou použity z webu Českého
statistického úřadu, výňatky novinových článků pak z Deníku Litoměřicka.
Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky je přímá a dvoukolová. První kolo proběhlo 12. a 13.
ledna. Zúčastnilo se ho 9 kandidátů (všichni muži), z nichž dva s nejvyšším počtem
hlasů postoupili do druhého kola, které se konalo 26. a 27. ledna 2018.
Celorepublikové výsledky v prvním kole:
Poř. č.

Kandidát

Počet hlasů

Počet hlasů v %

Pořadí

1

Mirek Topolánek

221 689

4,30 %

6.

2

Michal Horáček

472 643

9,18 %

4.

3

Pavel Fischer

526 694

10,23 %

3.

4

Jiří Hynek

63 348

1,23 %

7.

5

Petr Hannig

29 228

0,56 %

8.

6

Vratislav Kulhánek 24 442

0,47 %

9.

7

Miloš Zeman

1 985 547

38,56 %

1.

8

Marek Hilšer

454 949

8,83 %

5.

9

Jiří Drahoš

1 369 601

26,60 %

2.

Nejvíce hlasů v celorepublikovém součtu získal Miloš Zeman a s ním do druhého
kola postoupil Jiří Drahoš. Volební účast byla 61,92%.
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V Litoměřicích dopadlo hlasování takto:
Poř. č.

Kandidát

Počet hlasů

Počet hlasů v %

Pořadí

1

Mirek Topolánek

513

4,36 %

6.

2

Michal Horáček

1 422

12,11 %

3.

3

Pavel Fischer

1 110

9,45 %

5.

4

Jiří Hynek

168

1,43 %

7.

5

Petr Hannig

83

0,70 %

8.

6

Vratislav Kulhánek 51

0,43 %

9.

7

Miloš Zeman

4 179

35,59 %

1.

8

Marek Hilšer

1 130

9,62 %

4.

9

Jiří Drahoš

3 085

26,27 %

2.

Miloš Zeman získal v prvním kole nejvíce hlasů, o 1 094 hlasů více než druhý v pořadí
Jiřího Drahoš. Výsledky prvního kola prezidentských voleb v Litoměřicích se nijak
zásadně nelišily od celostátních výsledků. Výjimkou bylo pouze třetí místo Michala
Horáčka způsobené určitě tím, že pan Horáček bydlí v nedaleké Roudnici nad Labem.
Volební účast v prvním kole v Litoměřicích byla 61,88%, což je o 0,04% méně než
celorepublikový průměr.
Druhé kolo prezidentské volby se konalo dva týdny po kole prvním. V těsném
hlasování byl nakonec zvolen stávající prezident pan Miloš Zeman, který získal o
152 184 hlasy více než pan Jiří Drahoš. Volební účast byla 66,6%.
Celorepublikové výsledky byly následující:
Pořadové
číslo

Kandidát

7
9

Počet hlasů

Počet hlasů v %

Pořadí

Miloš Zeman 2 853 390

51,36 %

1.

Jiří Drahoš

48,63 %

2 701 206

2.

V Litoměřicích však dopadlo hlasování opačně. Jiří Drahoš získal v druhém kole 6 397
hlasů, což bylo o 360 více, než získal Miloš Zeman. Volební účast byla 65,3%.
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Výsledky druhého kola v Litoměřicích:
Pořadové
číslo

Kandidát

7
9

Počet hlasů

Počet hlasů v %

Pořadí

Miloš Zeman 6 037

48,55 %

2.

Jiří Drahoš

51,44 %

6 397

1.

Druhá přímá volba prezidenta republiky probíhala v atmosféře rozdělení společnosti
na ty, kdo podporovali současného prezidenta Miloše Zemana a na ty, kteří by si přáli
za prezidenta někoho jiného. Miloš Zeman byl hlavním favoritem voleb, i když dlouho
váhal s oznámením, zda se druhé volby vůbec zúčastní – spekulovalo se o jeho
špatném zdravotním stavu. Z pole ostatních kandidátů se žádný jasný protikandidát
Miloše Zemana neprosazoval. Nakonec získal nejvíce podpory bývalý předseda
Akademie věd ČR Jiří Drahoš.
Volební strategie Miloše Zemana byla velice rafinovaná. Své pravidelné cesty v roli
prezidenta mezi voliče totiž za kampaň nepovažoval a tvrdil, že žádnou kampaň ani
nepovede. Před prvním kolem voleb se odmítal zúčastňovat jakýchkoliv debat
s protikandidáty. Nakonec se zúčastnil dvou televizních debat před druhým kolem
voleb již pouze s Jiřím Drahošem. Poněkud absurdně působilo to, že v tisku a na
veřejných prostranstvích bylo množství plakátů a billboardů na podporu Miloše
Zemana ve volbách, avšak sám pan prezident tvrdil, že to není jeho kampaň, ale
kampaň jeho podpůrců.
Povolební rozbory hlasování zjistily, že vítěz voleb Miloš Zeman získával hlasy
zejména u starších, levicově smýšlejících voličů, kteří nebydlí ve velkých městech.
Naopak Jiří Drahoš bodoval spíše u mladších, liberálně smýšlejících voličů – obyvatelů
velkých měst.
V Litoměřicích měl nakonec větší podporu Jiří Drahoš, i když ne o mnoho. Zajímavé je
to, že oproti prvnímu kolu volilo Jiřího Drahoše téměř 2x více voličů než v kole prvním.
Bohužel ani jeden z kandidátů naše město během kampaně nenavštívil.
Takto o prezidentských volbách referoval místní tisk:
•

Litoměřicko volí prezidenta: Včera (12. ledna) začalo první kolo volby hlavy
státu. Volit můžete do dnešních 14 hodin. Řádně otevřeny byly včera ve dvě
hodiny všechny volební místnosti jak v Litoměřicích, tak v okolních obcích.
„Nikde se komisaři nezpozdili a nikde nemuseli přerušovat,“ ubezpečil včera
odpoledne vedoucí správního odboru města Jaroslav Lachman. Nad řádným
průběhem voleb včera rovných 8 hodin bděli členové volebních komisí v celém
okresu. Znovu „na značkách“ jsou od dnešního rána. Lidé svůj hlas mohou
odevzdat většinou ve školách a školkách, ale i u hasičů, v autoservisech nebo
hospodách. V Litoměřicích je 30 volebních místností. Raritu představuje ta v
posledním volebním okrsku za starým mostem. Je v autoservisu a sčítá se zde
ručně. „Je tu jen kolem 70 potenciálních voličů a nevyplatí se proto instalovat
sem počítač,“ vysvětlil Lachman. Volit mohou i pacienti litoměřické nemocnice.
„O tuto možnost požádalo kolem 20 dlouhodobě hospitalizovaných,“ sdělila
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mluvčí nemocnice Naděžda Křečková. Hlas odevzdali i vězni litoměřické
vazební věznice. „Zájem mělo víc než 200 vězněných osob,“ vyčíslil mluvčí
věznice Jaroslav Kindl. Odvolila i pětice klientů Domova sv. Zdislavy a víc než
30 seniorů z Domova na Dómském pahorku.
•

U studentů by vyhrál Drahoš. Volili i studenti gymnázií: Studentské volby
se na středních školách konaly měsíc před těmi oficiálními. V Ústeckém kraji se
do studentských voleb zapojilo 27 škol, z toho 11 gymnázií a 16 středních
odborných škol a učilišť. Hlasovalo tu skoro 3 500 studentů. Pokud by bylo na
studentech litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna, zvítězil by Jiří Drahoš.
Ten by za sebou s přehledem nechal všechny ostatní kandidáty. Na gymnáziu
v Roudnici nad Labem by Drahoš zvítězil také, ovšem s ne tak radikálním
náskokem před ostatními dvěma kandidáty, místním Michalem Horáčkem a
současným prezidentem Milošem Zemanem. Celkově by to u studentů jak v
Ústeckém kraji, tak v celé republice vyhrál Jiří Drahoš, druhý by byl Miloš Zeman
a třetí Marek Hilšer. U studentů středních odborných učilišť ovšem s výraznou
převahou bodoval Zeman.

•

Sprejeři se vyřádili. Zeman měl na billboardu červený nos: Ačkoli podle
svých slov stávající prezident Miloš Zeman nevedl kampaň, byly billboardy s
nápisem „Zeman znovu“ na ulicích a silnicích nejviditelnější součástí
předvolební kampaně. Všimli si toho i kreativci, kteří je tu více, tu méně nápaditě
dozdobili. V Roudnici Zemanovi přimalovali červený nos, v Litoměřicích k nápisu
připsali „Už ne“.

•

Bez problémů předaly hlasy městské i obecní volební komise:
Prezidentské volby proběhly bez problémů. Úředníci však nečekali volební
účast až kolem šedesáti pěti procent, proto museli v sobotu volební místnosti
zavážet dalšími hlasovacími lístky. Podle vedoucího správního odboru
litoměřického městského úřadu Jaroslava Lachmana byla tak vysoká volební
účast způsobena tím, že lidé měli podruhé možnost volit prezidenta přímo, na
což dříve nebyli zvyklí.

•

Ve 2. kole voleb nanečisto Zeman prohrál: Studenti upřednostňují Jiřího
Drahoše před Milošem Zemanem, a to v poměru tři ku jedné. Takový je aspoň
výsledek 2. kola prezidentských voleb nanečisto neziskovky Člověk v tísni.
Účastnilo se jich i šest škol z Litoměřicka. I ve čtyřech z nich, které Deník oslovil,
byl vítězem Drahoš. Na litoměřickém Gymnáziu Josefa Jungmanna získal
Drahoš dokonce 89 procent studentských hlasů, na roudnickém pak 80 procent.

•

Volí se. Kandidáti byli vidět: Rušno bylo včera odpoledne a večer (26. ledna)
všude tam, kde jsou volební místnosti. Ostře sledované prezidentské volby
pokračují ještě dnes. S úderem 14. hodiny už ale žádný další hlasovací lístek
urnou neprojde. Brzo poté bude jasno o tom, kdo bude prezidentem ČR na
dalších pět let. Malý problém mělo město s povinným počtem komisařů. Někteří
z těch, kteří u voleb byli v prvním kole, se nemohli z různých důvodů druhého
kola zúčastnit. Na svém Facebooku proto radnice v týdnu vyhlásila, že hledá
lidi, kteří by komise doplnili. Podle Lachmana se je podařilo sehnat rychlostí
blesku.
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•

•

•

•

Pro úředníky byla novinkou zvýšená pohotovost státní policie při prvním kole
prezidentských voleb. Na jejich řádný průběh dohlížela přímo na radnici. Zde si
své pracoviště při volbách otvírají i zaměstnanci Českého statistického úřadu.
„Dva policisté byli celou dobu v místnosti, kde jsme přebírali od zástupců
volebních komisí urny. Ty pak na 30 dní archivujeme, kdyby se někdo ozval s
nějakou stížností,“ popsal Lachman. Ten předpokládá, že se policisté dostaví
ke sčítání hlasů na městském úřadu i v tomto kole.
Oba dva kandidáty mohli několik dní po prvním kole voleb vídat občané na
plakátech i billboardech. Také v Litoměřicích se objevily materiály s
kontroverzní součástí kampaně příznivců Miloše Zemana s nápisem „Stop
imigrantům a Drahošovi“. Asi 25členná neformální skupina zase před druhým
kolem voleb svépomocí podporovala Drahoše, mimo jiné kontaktní kampaní v
ulicích města.
S neoficiálními podomácku vyráběnými propagačními materiály na podporu
Drahoše, které ho srovnávaly s Masarykem a objevily se na výlepových
plochách koncem minulého týdne, však neměl nikdo z této skupiny podle jedné
z jejích příznivkyň nic společného. „Víme, že bychom tím jenom dávali náboj
voličům Zemana,“ podotkla Renata Kutina Vášová. Černobílé plakátky
zaznamenali zaměstnanci Městských kulturních zařízení (MKZ), kterým tyto
plochy patří, počátkem týdne. „Protože šlo o nelegální výlep, strhli ho,“ řekla
ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. Drahoše podpořili umístěním jeho plakátu na
svých reklamních plochách Libor Hanzal a Michal Janků ze společnosti KIS
plus, která má prodejnu zahradní techniky nedaleko nákupního centra za
starým mostem. „Šlo o spontánní rozhodnutí, na kterém jsme se shodli po
prvním kole voleb,“ vysvětlili spolumajitelé s tím, že náklady šly z jejich
soukromých zdrojů, nikoli z firemních. Přípravu k realizaci nápadu rychle
spustili, následně však zjistili, že to není z legislativních důvodů vůbec
jednoduché. Náklady na podporu kandidátů ze soukromých zdrojů totiž musí
volební štáb či sám kandidát zakalkulovat do rozpočtu kampaně. Potěšilo je, že
po zveřejnění plakátu měli pozitivní reakce od známých i od lidí jim zcela
neznámých.
Volby ve městě proběhly bez závad. Většina lidí volila v pátek: V pátek ve
městě odvolilo podle údajů z 18 komisí z celkových 30 kolem 50-55 procent
voličů. „První den proběhlo vše bez problému. Nikdo volby nenarušil, nikde se
volební místnost nemusela provizorně uzavřít a v sobotu ráno byly všechny
volební místnosti otevřeny včas a v pořádku,“ ujistil vedoucí správního odboru
města Jaroslav Lachman. Volby v Litoměřicích proběhly bez závad i v sobotu.
Účast se zde nakonec vyšplhala k 65 procentům. Zatímco v 1. kole dohlížela
na řádný průběh přímo na městském úřadu jedna hlídka státní policie, při tomto
byly dokonce dvě.
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Volby do zastupitelstva města
Volby do zastupitelstva obcí proběhly 5. a 10. října společně s volbami do části Senátu
ČR. Obyvatelé Litoměřic volili 27 zastupitelů a na výběr měli z deseti kandidujících
subjektů.
Politická situace v městském zastupitelstvu před volbami: V Litoměřicích od
předchozích voleb v roce 2014 vládla koalice ODS, ČSSD, TOP 09 a nezávislí,
Severočeši Litoměřice a Sport a Zdraví Litoměřice, a to i přesto, že ve volbách získalo
nejvíce hlasů hnutí ANO 2011. Starostou byl již ve čtvrtém volebním období pan
Ladislav Chlupáč za ODS, 1. místostarostou města byl pan Karel Krejza (ODS). 2.
místostarostou města Litoměřice byl pan Pavel Grund (ČSSD). 3. místostarostou
města Litoměřice byl pan Václav Červín (Sport a zdraví Ltm). Členové Rady města
byly výše jmenovaní pánové a dále také pánové Pavel Kejř (ODS), Radek Lončák
(ODS), Vladimír Kestřánek (ČSSD), Martin Hrdina (TOP09) a Lukas Wünsch
(Severočeši.cz).
Zejména v prvních dvou letech volebního období 2014–2018 bylo hnutí ANO 2011
v opozici velice aktivní a nesmlouvavé a situace dospěla dokonce i k několika
žalobám. Velmi aktivní byli v opozici též zastupitelé zvolení za Stranu zelených.
Koalice však vydržela po celé volební období a až na několik případů, jako byl výběr
provozovatele Zahrady Čech, oprava Tyršova mostu a koncepce provozu městské
nemocnice, netrpěla nějakými závažnými neshodami.
V roce 2018 bylo hlavním favoritem voleb hnutí ANO 2011, které má v litoměřickém
regionu silnou volební základnu díky vlastnictví několika firem holdingem Agrofert.
Stejně silným soupeřem pak byla i litoměřická ODS, která se u voličů v Litoměřicích
dokázala prosadit na čelních pozicích už v předchozích 5 volebních obdobích.
Do voleb tedy šlo 10 subjektů, zde je jejich seznam podle čísel, které jim byly přiděleny
volební komisí:
1. ANO 2011
2. Sport a Zdraví Litoměřice
3. Severočeši Litoměřice
4. KDU-ČSL
5. SPD
6. Zelení a Piráti
7. KSČM
8. ČSSD
9. TPO 09 a nezávislí
10. ODS

(lídr Tomáš Sarnovský)
(Mgr. Václav Červín)
(Lukas Wünsch)
(Jiří Landa)
(Ing. Dominik Hanko)
(Aleš Stibal)
(Jaroslav Růžička)
(Ing. Pavel Grund)
(Mgr. Martin Hrdina)
(Mgr. Ladislav Chlupáč)
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Volební účast dosáhla 42,63% - své hlasy odevzdalo tedy 8144 voličů. Výsledek voleb
byl následující:
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

v%

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů

1

ANO 2011

43 527

22,20

22,19

7

2

Sport a Zdraví
Litoměřice

11 856

6,05

6,04

2

3

Severočeši
Litoměřice

17 876

9,12

9,11

3

4

Křesť.demokr.unieČs.str.lid.

8 162

4,16

4,16

0

5

Svob.a př.dem.T.Okamura (SPD)

9 497

4,84

4,84

0

6

Zelení a Piráti

21 774

11,10

11,10

4

7

Komunistická
str.Čech a Moravy

15 745

8,03

8,02

2

8

Česká str.sociálně
demokrat.

7 490

3,82

3,81

0

9

TOP 09 a nezávislí
kandidáti

6 542

3,34

3,33

0

53 631

27,35

27,34

9

10

Občanská
demokratická
strana

Ve volbách zvítězila ODS s devíti zastupiteli, před ANO 2011 se sedmi a Zelenými a
Piráty se čtyřmi zvolenými zastupiteli.
Ze všech kandidujících získal nejvíce hlasů stávající starosta Mgr. Ladislav Chlupáč,
2939.
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Tabulka zvolených zastupitelů:
Kandidátní listina

Kandidát

číslo

název

poř.
číslo

1

ANO 2011

12

1

ANO 2011

1

příjmení,
jméno,
tituly

Hlasy
Pořadí
zvolení

věk

abs.

v
%

Štěrba
Ondřej
MUDr.

47

1 943

4,46

1

1

Sarnovský
Tomáš

47

1 918

4,40

2

ANO 2011

5

Löwy
Radek
Ing.

57

1 782

4,09

3

1

ANO 2011

2

Kocánek
Marek
Ing.

34

1 694

3,89

4

1

ANO 2011

3

Adámek
Jiří Mgr.

33

1 752

4,02

5

1

ANO 2011

4

Matys
Vladimír
Ing.

65

1 712

3,93

6

1

ANO 2011

6

Douša
Josef Ing.

41

1 674

3,84

7

2

Sport a
Zdraví
Litoměřice

2

Hermann
Petr Mgr.

75

796

6,71

1

2

Sport a
Zdraví
Litoměřice

1

Červín
Václav
Mgr.

48

770

6,49

2

3

Severočeši
Litoměřice

1

Wünsch
Lukas

44

966

5,40

1

3

Severočeši
Litoměřice

5

Skřivánek
Jiří

44

896

5,01

2

3

Severočeši
Litoměřice

7

Kubelková
Olga
PhDr.

51

893

4,99

3

6

Zelení a
Piráti

6

Panaš
Petr Mgr.

49

1 045

4,79

1
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6

Zelení a
Piráti

1

Stibal
Aleš

40

1 006

4,62

2

6

Zelení a
Piráti

2

Simerská
Lenka
PhDr.

42

983

4,51

3

6

Zelení a
Piráti

10

Hrkal Jan
Ing.

65

903

4,14

4

7

Komunistická
str.Čech a
Moravy

1

Růžička
Jaroslav

30

786

4,99

1

7

Komunistická
str.Čech a
Moravy

9

Jenček
Miroslav
MUDr.

37

726

4,61

2

10

Občanská
demokratická
strana

1

Chlupáč
Ladislav
Mgr.

66

2 939

5,48

1

10

Občanská
demokratická
strana

9

Kubec
Petr
MUDr.

50

2 288

4,26

2

10

Občanská
demokratická
strana

6

Vysoudil
Leoš
MUDr.
MBA

46

2 254

4,20

3

10

Občanská
demokratická
strana

3

Lončák
Radek
Ing. MBA

53

2 193

4,08

4

10

Občanská
demokratická
strana

2

Krejza
Karel Mgr.

50

2 189

4,08

5

10

Občanská
demokratická
strana

4

Hrbek
Filip PhDr.

31

2 127

3,96

6

10

Občanská
demokratická
strana

5

Elman Ivo
Ing.

55

1 979

3,69

7

10

Občanská
demokratická
strana

7

Kozák
Roman

45

1 935

3,60

8

10

Občanská
demokratická
strana

8

Klupák
Petr Mgr.

34

2 178

4,06

9
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Do zastupitelstva byli zvoleni kandidáti šesti politických uskupení. Ve srovnání
s volbami v roce 2014 získala ODS navíc dva mandáty, hnutí ANO 2011 zůstalo na
stejném počtu 7 mandátů. Sport a Zdraví a Severočeši si počty mandátů udržely a
KSČM o jeden mandát přišlo. Nové uskupení Zelených a Pirátů bylo asi největším
skokanem voleb, když získalo 4 mandáty. Do zastupitelstva města naopak nebyl
zvolen ani jeden kandidát „tradičních“ stran KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09.
V povolebních vyjednáváních pak byla domluvena koalice tří stran ODS, Severočechů
a Sportu a Zdraví. Tyto strany byly součástí i předchozí koalice a tak se nic
podstatného na vedení města nezměnilo. Starostou byl opět zvolen Ladislav Chlupáč,
který bude ve funkci starosty již páté volební období, což je v kontextu politických změn
v posledních 20 letech obdivuhodné! Koalice má však většinu pouhého jednoho hlasu
a je otázkou, zda vydrží celé volební období.

Takto o volbách do zastupitelstva referoval místní tisk:
•

Vše OK, urny jsou na místě: S hlasy se nekupčí a ve všech volebních
místnostech čekají komisaři v plném počtu. Hlasování, které může zatřást
radnicemi a úřady a naznačí i nástupce senátora Hassana Meziana, začíná.
Nad souběhem dvou voleb komisaři nejásají. Ty komunální jsou kvůli možnosti
křížkovat své favority napříč stranami a sdruženími obávané. Zkušená volební
komisařka ze Štětí ale strach nemá. „Bála bych se možná při stoprocentní
účasti. Seděla jsem ve volebních místnostech několikrát a nikdy jsem nezažila
žádné problémy,“ říká Markéta Žižková Weberová. Ta, stejně jako všichni
komisaři, dostane za službu větší odměnu než minule. I vzhledem k tomu jich
neměli v Litoměřicích, Lovosicích ani Roudnici problém sehnat dost. S
případnými excesy jim pomohou policisté. Poblíž volebních místností se budou
pohybovat ti uniformovaní i kriminalisté, aby monitorovali nezákonné praktiky.
K žádným, které by mohly ovlivnit výsledky voleb, zatím nedošlo. „Policie v
okrese Litoměřice neprověřuje žádné oznámení, které by souviselo s
nadcházejícími volbami,“ ujišťuje Daniel Vítek z krajského policejního
ředitelství. Do komunálních voleb mohou občané volit pouze v místě trvalého
bydliště. O voličské průkazy do těch senátních projevili v Litoměřicích zájem 6,
v Lovosicích 2 a v Roudnici 4 lidé. „Volit senátora mohou ovšem jen na území
volebního obvodu číslo 29, zahrnujícího oblasti Litoměřicka a Slánska,“
připomíná vedoucí správního odboru litoměřického městského úřadu Jaroslav
Lachman. Do místního zastupitelstva mohou podle svého trvalého pobytu volit
i cizinci z EU. V Litoměřicích jich bude osm včetně Poláka, Němce, Itala a
Slováka. „Dva cizinci zažádali nově, ostatní už v dodatku seznamu voličů
evidujeme z dřívějška,“ zmiňuje Lachman. V Lovosicích podle mluvčí Ivany
Kocánkové žádní cizinci o hlasování zájem neprojevili. „V Roudnici požádali
jeden Slovák, Němec a Angličan,“ doplňuje mluvčí tamní radnice Jan Vancl.
Jednotlivé volební místnosti zůstávají zpravidla tam, kde na ně jsou lidé zvyklí.
O tom, kde volit, informují plakáty, weby měst a obcí a také štítek obálky s
hlasovacími lístky doručené poštou. K některým změnám ale došlo. V
Litoměřicích se vrací volební komise z autosalonu v Želeticích do nedaleké
Naděje. V Lovosicích přemístili 9. okrsek z ubytovny Nádražní do MŠ v
Terezínské ulici.
• Lidé volí nové zastupitele: Bez problému se včera rozběhly volby v okrese,
hlasovat můžete ještě do dnešních 14 hodin. Rušno jako na arabském bazaru
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bylo včera hned od 14 hodin v leckterých volebních místnostech Litoměřic
včetně té na městském úřadu v Pekařské. Přešlapovali tu mladí, staří, lidé v
kvádru i křiváku, otcové se syny i manželé po zlaté svatbě. Volby do
zastupitelstev radnic a úřadů i ty senátní se rozjely v celém okrese, na vaše
hlasy čekají komisaři ještě do dnešních 14 hodin. V Litoměřicích probíhalo vše,
jak má. „Volební místnosti otevřely včas, žádné problémy neevidujeme,“ řekl
včera v 17 hodin vedoucí správního odboru městského úřadu Jaroslav
Lachman. Na konstatování, jaká bude nakonec volební účast, bylo včera brzy.
„Byl jsem kontrolovat volební místnosti kolem 15. a 16. hodiny. Lidé chodili, ale
o procentuální účasti je předčasné hovořit,“ dodal Lachman. I podle policie bylo
vše v pořádku. „V litoměřickém okrese policie nezaznamenala žádný případ
porušení zákona s ohledem k probíhajícím volbám,“ ujistil policejní mluvčí
Daniel Vítek. Odvolil i biskup litoměřický Jan Baxant. „Nechci říct koho,“ řekl s
tím, že by odtajněním svých favoritů nerad někoho ovlivňoval. „Volím toho,
koho znám a ke komu mám důvěru,“ dodal. „Občas někdo poukazuje na nějaké
nešvary ve společnosti, které se mě někdy také dotýkají. A přitom se mě ptá,
zda za této situace volit. Vyzvu ho vždy, aby šel volit podle svého nejlepšího
svědomí. Aby nezůstával doma, protože tím spíš potom může být nespokojen,
že se nic nemění k lepšímu,“ prohlásil biskup.
•

Volby v Litoměřicích ovládla ODS, její lídr má i na Senát: Tradiční tahoun
politiky města v letošních volbách o dva mandáty posílil. ODS pod vedením
Ladislava Chlupáče je s 27,35 procenta vítězem voleb do litoměřického
zastupitelstva. Strana v něm obsadí 9 křesel. ANO skončilo s 22,20 procenta
druhé, má 7 míst. Před 4 roky přitom Babišovo hnutí v Litoměřicích těsně
vyhrálo. Volební účast v královském městě byla 42,63 procenta. 10procentní
hranici v něm překročili už jen Zelení s Piráty, kteří jsou s výsledkem 11,10
skokanem voleb. Před 4 roky nejen že tu Piráti vůbec nekandidovali, ale Zelení
skončili až pátí. Společně nyní získali 4 křesla v zastupitelstvu. S výsledkem 9
procent skončili Severočeši, mají 3 zastupitele. O procento méně dali voliči
komunistům, obsadí 2 křesla. Kolem 6 procent a 2 místa má sdružení Sport a
zdraví. KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09 i nováčci SPD mají pod pět procent a do
zastupitelstva se vůbec nedostali. Týká se to i tří současných radních z ČSSD
a TOP 09 včetně místostarosty Pavla Grunda (ČSSD). Pokud se starostou
stane znovu Ladislav Chlupáč, bude to jeho 5. volební období a dovršit by tak
mohl 20 let ve funkci. Radovat se může hned nadvakrát. Postupuje totiž také
za litoměřický volební obvod do 2. kola senátních voleb. I zde má stejnou
konkurenci jako v komunálu, o definitivní přízeň voličů se utká s lékařem
Ondřejem Štěrbou z ANO. Chlupáčovi v 1. kole dali lidé zhruba o pět procent
hlasů víc. Překvapením senátních voleb je třetí místo bývalého dlouholetého
ředitele litoměřické nemocnice Miroslava Jiránka, který v kampani nebyl téměř
vidět. Slušně se umístili Libor Uhlík a Josef Šenfeld, nejkontroverznější
kandidát David Rath naopak propadl.

•

Litoměřická koalice je bez překvapení: V radě budou s ODS Severočeši a
Sport a zdraví, v opozici skončí ANO, Zelení s Piráty a KSČM. Staronová
koalice je na světě. Vítěz voleb ODS bude spolupracovat se stávajícími
partnery, tedy Severočechy a Sportem a zdraví. Ve vedení města chybějí jen
TOP 09 a ČSSD, které ve volbách neobhájily žádný mandát. Koalice má
křehkou většinu jednoho hlasu. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhne 1.
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•

listopadu. „Navážeme na minulé období, dokončíme rozdělané projekty,“
shrnul hlavní plány nové koalice lídr ODS Ladislav Chlupáč, který bude nadále
starostou. ODS posílí v radě o dva posty. Starostu, prvního místostarostu Karla
Krejzu a ředitele nemocnice Radka Lončáka doplní z ODS lékaři Leoš Vysoudil
a Petr Kubec a historik Filip Hrbek. Václav Červín ze Sportu a zdraví zůstane
místostarostou. „Chtěli bychom vybudovat kvalitní sportoviště pro fotbalisty i
atlety a víceúčelovou sportovní halu a také revitalizovat hřiště u základních a
mateřských škol,“ uvedl Červín za své sdružení. Největší změnou je povýšení
lídra Severočechů Lukase Wünsche z radního na místostarostu za vypadlého
Pavla Grunda (ČSSD). „Chceme nadále pomáhat s drobnými problémy lidem,“
shrnul priority sdružení Wünsch. V opozici zůstane ANO, Zelení s Piráty a
KSČM. Členové koalice chtějí klidnější volební období než to předchozí.
„Začala se sem promítat velká politika, jednotlivé strany šly proti sobě,“
připomněl Červín. I proto nebyla ve hře varianta velké koalice ODS s ANO, od
kterého měly v minulosti padnout tři podněty k soudu a trestní oznámení. „Se
současným vedením hnutí v Litoměřicích jsme se dohodli, že nic takového už
nebude,“ poznamenal starosta Ladislav Chlupáč.
ODS mohla křehkou většinu jednoho hlasu posílit spojenectvím se Zelenými a
Piráty. „Kdyby šli Piráti do voleb samostatně, o spolupráci bychom vážně
uvažovali,“ komentoval starosta. Vzpomínky na jednání se Zelenými tak
rozhodly o tom se spojenou platformou nespolupracovat. Z dosavadní
komunikace s opozicí podle ODS vyplynulo, že bude „klid na práci“. ODS jejím
zástupcům už nabídla místa v kontrolním i finančním výboru a vedení
některých komisí. Post předsedy kontrolního výboru nabídne nejprve hnutí
ANO, pak Zeleným s Piráty. Funkci dosud zastával člen KSČM jako uvolněný
zastupitel, což zbytku opozice vadilo. Koalice si tím měla od komunistů zajistit
podporu. „Ať by to byl kdokoli, další opoziční strana to může napadat. Je to
argument, který nemá opodstatnění,“ reagoval Chlupáč. Zrušení platu za tuto
funkci ODS zatím neřešila. „Záleží na stanovisku strany, která bude předsedu
mít.“ Chlupáč bude starostou i senátorem, poslancem je už rok místostarosta
Krejza. Druhého platu se nevzdává ani jeden. „Jsem schopen vykonávat obě
funkce stoprocentně,“ ujistil Chlupáč. Z finančního ohodnocení chce
podporovat nadační fond Kalich. Podobně to má Krejza. „Podporuji neziskové
organizace, spolky i Kalich.“ Podle Chlupáče se v novodobé historii snad
nestalo, že by město velikosti Litoměřic mělo zastoupení v obou komorách
parlamentu.
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Ve stejném termínu jako volby do zastupitelstva města se konalo také první kolo
senátních voleb pro oblast Litoměřicka a Slánska, což je poněkud nelogicky vytvořený
volební obvod.
Stávající senátor MuDr. Hassan Mezian, který byl zvolen za ČSSD už znovu
nekandidoval a bylo tedy jasné, že v novém volebním období budeme mít nového
senátora. Své kandidáty v roce 2018 vyslalo 9 stran a hnutí. Jednalo se vesměs o
lokální politiky bez zkušenosti s velkou politikou. Výjimku tvořil kandidát KSČM Josef
Šenfeld, který byl mezi lety 2002 a 2017 poslancem za KSČM a David Rath, který byl
v minulosti poslancem a ministrem za ČSSD, později byl ale obviněn z korupce a do
senátních voleb byl nominován hnutím Česká Suverenita. Šlo však spíše o to, aby se
pan Rath zviditelnil, o čemž svědčí i to, že na otázku, proč kandiduje zrovna v našem
obvodě, odpověděl, že město zná, protože tu strávil rok ve vazební věznici.
V prvním kole voleb zvítězil a do druhého kola postoupil pan Ladislav Chlupáč (ODS),
stávající starosta Litoměřic. S ním šel do druhého kola pan Ondřej Štěrba (ANO 2011),
lékař působící v Litoměřicích. Volební účast v prvním kole byla 42,2%. Zde jsou
výsledky všech kandidátů v prvním kole:
Kandidát
číslo

Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

Počty hlasů
1. kolo

1. kolo

1

Vondrouš Jan

NE-VOLIM.CZ

1 346

2,88

2

Šenfeld Josef Ing.

KSČM

5 261

11,27

3

Rath David MUDr.

ČS

2 323

4,97

4

Jiránek Miroslav MUDr.

PRO Zdraví

6 028

12,92

5

Chlupáč Ladislav Mgr.

ODS

11 435

24,50

6

Novotný František

SPD

1 939

4,15

7

Uhlík Libor

SEN 21

5 472

11,72

8

Dobeš Josef Mgr.

NK

3 738

8,01

9

Štěrba Ondřej MUDr.

ANO

9 113

19,53
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Ve druhém kole byla volební účast pouhých 16,5% a s počtem 10 930 hlasů se
senátorem stal pan Ladislav Chlupáč z ODS. Pan Ondřej Štěrba získal 9 113 hlasů.
Pokud se podíváme na hlasování pouze v Litoměřicích a ne v celém volebním
okrsku, tak se čísla mírně liší ve prospěch Ladislava Chlupáče:
Kandidát
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Počty hlasů
Volební
strana

1

Vondrouš Jan

NEVOLIM.CZ

2

Šenfeld Josef Ing.

3

4

1.
kolo

% hlasů

2.
kolo

1.
kolo

2.
kolo

82

X

1,04

X

KSČM

603

X

7,65

X

Rath David MUDr.

ČS

192

X

2,43

X

Jiránek Miroslav MUDr.

PRO Zdraví

1 196

X

15,19

X

*5

Chlupáč Ladislav
Mgr.

ODS

2 894

2 861

36,75

59,51

6

Novotný František

SPD

277

X

3,51

X

7

Uhlík Libor

SEN 21

1 325

X

16,82

X

8

Dobeš Josef Mgr.

NK

105

X

1,33

X

Štěrba Ondřej MUDr.

ANO

1 199

1 946

15,22

40,48

+9

Volební účast v Litoměřicích byla v prvním kole 41,92% a v druhém kole pak 25,24%.
Takto o senátních volbách referoval místní deník Litoměřicka:
•

Pokud se starostou stane znovu Ladislav Chlupáč, bude to jeho 5. volební
období a dovršit by tak mohl 20 let ve funkci. Radovat se může hned nadvakrát.
Postupuje totiž také za litoměřický volební obvod do 2. kola senátních voleb. I
zde má stejnou konkurenci jako v komunálu, o definitivní přízeň voličů se utká
s lékařem Ondřejem Štěrbou z ANO. Chlupáčovi v 1. kole dali lidé zhruba o pět
procent hlasů víc. Překvapením senátních voleb je třetí místo bývalého
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dlouholetého ředitele litoměřické nemocnice Miroslava Jiránka, který v kampani
nebyl téměř vidět. Slušně se umístili Libor Uhlík a Josef Šenfeld,
nejkontroverznější kandidát David Rath naopak propadl.
•

Boj o Senát vrcholí. Starostu vyzve lékař: Podporu vypadlých kandidátů do
Senátu mají jak Chlupáč, tak Štěrba. O vítězi rozhodne i účast. Do finále jde
bitva o křeslo senátora za litoměřický obvod. Kdo na něj na příštích 6 let usedne,
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS s podporou STAN), nebo lékař
Ondřej Štěrba (ANO)? Součet hlasů vypadlých protikandidátů, kteří je podpořili,
hovoří pro Chlupáče. Duel ale k urnám nejspíš přiláká daleko méně voličů než
v prvním kole. Hlasování se možná vzdají i ti Litoměřičané, kteří Chlupáče
chtějí, ale jen na jedné židli: jako jejich starostu. 66letý Chlupáč se cítí na obě
dvě funkce. „Sílu, chuť a zkušenosti na to mám,“ řekl s tím, že by určitě neošidil
ani práci ve městě, ani v Senátu. „Měl jsem mnoho rozhovorů se starosty, kteří
jsou zároveň senátory. Obě dvě práce se dají skloubit. V současnosti jsem na
tom s kondicí dobře,“ doplnil. Rovněž 47letý gastroenterolog Štěrba by si chtěl
částečně uchovat lékařskou praxi. „V žádném případě neopustím povolání
lékaře. Vykonávám je už od roku 1995 a dělám to rád,“ uvedl s tím, že by v
ordinaci omezil pouze některé dny v měsíci, v nichž by se věnoval naplno
senátorské činnosti. Oba dva pokračovali v kampani hned od pondělí. Jezdili po
okrese, aktualizovali plakáty, do schránek nechali roznést letáky a financemi
nešetřili ani na reklamu na Facebooku.

•

Senátorem se stal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč: Kandidát ODS v
křesle Senátu vystřídá Hassana Meziana, který post neobhajoval. Ladislav
Chlupáč (ODS) zasedne do křesla Senátu za litoměřický volební obvod. Na
dalších šest let tak vystřídá Hassana Meziana (ČSSD), který mandát senátora
neobhajoval. Nad protikandidátem Ondřejem Štěrbou měl litoměřický starosta
více než 10procentní náskok. „Z výsledku mám velkou radost,“ řekl Chlupáč v
sobotu v Kavárně s párou, kde sídlil jeho volební štáb. „Chci poděkovat všem
lidem, kteří mi dali hlas a tím i důvěru, i spolupracovníkům, kteří mi pomohli v
kampani. Je to pro mě velký úspěch a završení dlouholeté práce ve veřejné
správě, ale zároveň i závazek,“ předeslal. „BUDU PRACOVAT DÁL“
Pro jeho vítězství bylo 56,40 procenta voličů, kdežto 47letého lékaře Štěrbu
svým hlasem podpořilo 43,59 procenta voličů. „Nebyla to tak fatální prohra,“
komentoval výsledek Štěrba. „Rozhodně nebudu malomyslný. Mám podporu
značného procenta voličů jak v senátních volbách, tak i v těch do litoměřického
zastupitelstva, a za to pokorně děkuji. Budu pracovat dál,“ vzkázal Štěrba svým
příznivcům. Účast v druhém kole senátních voleb byla tradičně nízká, k urnám
v celém litoměřickém obvodu dorazilo jen 16,5 procenta voličů.
Přímo v Litoměřicích zvítězil Chlupáč s výsledkem okolo 60 procent oproti cirka
40 procentům hlasů pro Štěrbu, lékař ale starostu v několika okrscích o pár
procent porazil. V tom desátém v mateřince Lipová měli úplně stejný počet
hlasů. Chlupáč zvítězil s velkým náskokem v Roudnici nad Labem, Úštěku i ve
Slaném. V silné základně ANO Lovosicích, kde Babišovo hnutí dominovalo i
volbám do zastupitelstva, zvítězil s náskokem 20 procent Štěrba. První byl také
v Libochovicích, Žalhosticích nebo Horních Beřkovicích. Asi o 2300 hlasů
porazil Chlupáč Štěrbu už v 1. kole. Podporu oběma postupujícím vyjádřilo
několik kandidátů, kteří se do toho druhého neprobojovali. Libor Uhlík (Senátor
21) a nezávislý Josef Dobeš Chlupáčovi, Josef Šenfeld (KSČM), František

•

•
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Novotný (SPD) a Jan Vondrouš (NE-VOLIM) Štěrbovi. S Chlupáčovým
vítězstvím byl v sobotu v Kavárně s párou spokojený právě pořadatel úštěckých
jarmarků Uhlík. „ODS se obrodila. Pana Chlupáče považuji za inteligentního a
slušného člověka, profesionálního politika a nevím o tom, že by byl někdy
zapojen do nějaké korupční kauzy. A je z demokratické, ne z populistické
strany.“ Chlupáčovo vítězství nebylo o tomto víkendu zdaleka jediné pro ODS,
v Senátu získala devět mandátů. „Dlouholetá trpělivá práce i změna ve vedení
nám pomohla. ODS dokázala přesvědčit lidi, že to myslí vážně,“ míní Chlupáč.
Ten s největší pravděpodobností na další čtyři roky obhájí i post starosty, ODS
totiž o minulém víkendu dominovala také volbám do zastupitelstva. „Během
tohoto týdne by mělo být jasno,“ ujistil Chlupáč.

•

Nový senátor za Litoměřicko Ladislav Chlupáč deníku prozradil: Volební
štáb starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče (ODS) zasedal ve zdejší Kavárně s
párou. A nálada zde byla velmi příjemná. Chlupáč totiž svého soupeře předčil o
více než 10 procent. „Jako bývalý sportovec jsem vždy nastupoval na hřiště s
tím, že jdu vyhrát, což mi zůstalo. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát a myslím
si, že i můj protikandidát v druhém kole dosáhl poměrně slušného výsledku,“
shrnul novopečený senátor. Platí, že teď po skončení senátek se ODS vrhne
do vyjednávání o sestavení koalice v litoměřickém zastupitelstvu, kde jste
získali nejvíc mandátů? Ano, řekli jsme, že nejdříve dokončíme druhé kolo
senátních voleb a poté se pustíme do vyjednávání. Během příštího týdne by o
koalici mělo být jasno. Který z úkolů, které jste si stanovil pro senátorskou práci,
přijde první na řadu? Úkolů je hodně a nedá se jmenovat jen jedna nebo dvě
priority. Nicméně pro mě je hodně zavazující, že ke kandidatuře do Senátu mě
vyzvali starostové a starostky z obcí, se kterými už 16 let spolupracuji. Jedny z
mých prvních kroků tak povedou na úřady i v těch nejmenších obcích. Chci si
vyslechnout momentální problémy kolegů a bude mě zajímat, s čím by
potřebovali pomoct. Obecně chci, aby byl potvrzen význam Senátu jako
protiváhy převaze v Poslanecké sněmovně, že tedy bude ochranou
demokratických zásad a postupů. A důležitou věcí jsou zákony. Jako starosta
vím, co za problémy nám způsobuje špatně připravený nebo ukvapený zákon.
Dopadá nejdřív na radnici a pak na lidi, kteří žijí v daném městě nebo obci. Chtěl
bych se podílet na rušení a zjednodušování některých zákonů. I renomovaný
právník neumí někdy srozumitelně daný zákon vysvětlit, a to je špatně. Při
předvolební kampani jste absolvoval řadu cest po Litoměřicku, Podřipsku i
Slánsku. Co vás na nich zaskočilo? Spíš byl zaskočen můj řidič, že takřka v
každé druhé obci mě někdo znal nebo já jeho. Překvapily mě rozdíly hlavně na
Slánsku, kde jsou krásné obce jako Královice nebo Zichovec a mnoho dalších.
A pak jsou obce, které potřebují hodně investovat do oprav, údržby a obnovy.
Bude třeba hodně zapracovat na dopravní obsluze, do spousty obcí nevedou
koleje a autobus tam zajíždí třeba jen dvakrát za den. Někde vůbec nejsou
hospody nebo jsou přes den zavřené. Největší problém našeho obvodu je, že
je tu obrovské množství obcí, navíc hlavně zemědělských. Je tu hodně hustá
síť komunikací, které bude třeba opravit. Práce bude hodně a mým cílem je
pomoci i nejmenším obcím. Které z prvních blahopřání vás nejvíc potěšila?
Gratulací bylo hodně a moc za ně děkuji. Myslím si ale, že největším, a dá se
říct životním dárkem pro mě je samotné vítězství. Je určitou satisfakcí za velmi
náročnou 16letou práci starosty města.
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11. Oslavy 100 let vzniku ČSR
Sto let staré události v Litoměřicích a oslavy v Litoměřicích očima kronikářů:
Historický exkurz
Litoměřice byly na počátku 20. století městem, ve kterém žila česká 30% menšina v
relativní symbióze s obyvatelstvem Německým. Ve městě existovaly české i německé
spolky, které se snažily jeden druhého překonat, což vedlo k rozvoji kulturního
prostředí města – k rozvoji literatury, divadel, škol. Zcela bezproblémově se uzavírala
česko-německá manželství.
Útrapy první světové války (hlad, nouze, nemoci, padlí na frontách) však vedly k tomu,
že i relativně bezproblémové soužití v Litoměřicích začalo být ohrožováno. Stále
patrnější porážka Rakouska-Uherska vedla k zesílení snah nacionálně orientovaných
českých Němců v severním pohraničí k myšlenkám o odtržení území a vyhlášení
provincie Deutschböhmen, která by se stala součástí tzv. Německého Rakouska. Tyto
myšlenky se projevovaly například i v nápadu přesunout něm. část Karlo-Ferdinandovy
univerzity z Prahy do Litoměřic.
Provincie Deutschböhmen byla skutečně 23. 10. 1918 z Vídně vyhlášena německorakouským národním shromážděním, které se ustanovilo jen o dva dny dříve. V reakci
na to tak v Litoměřicích vznikl německý výbor, který se ujal vedení města. Když pak
28. 10. došlo v Praze k vyhlášení ČSR, v Litoměřicích na to nikdo z oficiálních míst
prakticky nereagoval, protože to nebylo vnímáno jako věc provincie Deutschböhmen.
Tuto politiku nelze označit jinak, než jako politiku mimo meze reality, protože vůbec
nebrala v potaz výsledek války, působení legií, apod. V Litoměřicích navzdory tomu po
28. 10. vzniká z hlav Čechů i český výbor, který až do obsazení Litoměřic
československou armádou ( 9.-12. 12. 1918) svádí politický boj s německým výborem
o to, na kterou stranu se přikloní v Litoměřicích stále existující a existenci RakouskoUherska hájící, velitelství IX. armádního sboru. To totiž z Vídně obdrželo rozkaz, aby
připravilo plán a vyslalo jednotky do Prahy k potlačení vyhlášení ČSR.
To, že Rakousko-Uherské vojenské velitelství rozkaz neuposlechlo, je jednak
důkazem toho, že vnímalo realitu – obsazení Terezína čs. jednotkami a dezerce
českých Němců a Rakušanů. Ale rovněž je to dokladem vzájemného respektu a
bezproblémového soužití Čechů a českých Němců v Litoměřicích. A právě proto jsem
rád, že si vznik republiky připomínáme v našem městě, kde lidé v kritickém říjnu roku
1918 dali přednost vzájemnému respektu a lidskosti, co jsou hodnoty, na kterých stála
i první Československá republika.
(pro potřeby kroniky text laskavě poskytl historik Filip Hrbek, výňatek z Radničního
zpravodaje)
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Oslavy 100 let vzniku ČSR v Litoměřicích
V roce 2018 si Česká republika připomíná výročí vzniku Československé republiky,
oslavy tohoto výročí probíhaly po celé republice a ani Litoměřice nezůstaly stranou.
Pro účely oslav vzniku ČSR byla v rámci městského úřadu vytvořena pracovní skupina,
jejímiž členy byli jak zaměstnanci města, tak i někteří odborníci, externí poradci z řad
patriotů města. Počátečních dvou schůzek se coby host zúčastnila také kronikářka
města, v té době v již v pokročilejším stadiu těhotenství. Pracovní skupina připravující
oslavy 100.výročí založení ČSR republiky a zároveň i oslavy 800.výročí založení
institucionálního města Litoměřice pracovala v celkem ustáleném složení, dle potřeby
byly na schůzky zvaní různí hosté, kteří měli informovat skupinu o organizaci oslav,
jejich náplni, realizaci atd. Tato skupina se v průběhu 2.poloviny roku 2017 a roku
2018 sešla celkem 7krát. Na svých jednáních řešila konání jednotlivých akcí
připomínající vznik ČSR po organizační, ale i po obsahové a náplňové stránce.
100 let vzniku samostatného Československa jsme si v Litoměřicích připomněli mnoha
akcemi. V rámci oslav 100 let od vzniku ČSR byla například připravena výstava
dokumentující proměnu městské památkové rezervace, neboť na stejný rok připadá
40 let od vyhlášení Městské památkové rezervace Litoměřice. Pro účely tohoto
kulatého výročí byla ve spolupráci s Filosofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem
pořádána výstava s přednáškou, kterou po obsahové stránce připravil historik Filip
Hrbek. V rámci výstavy byla představena řada dosud nepublikovaných fotografických,
ale i filmových materiálů, které mapují vývoj historického jádra města ve spojitosti s
asanačními plány a přeložkou železniční trati v 50.letech 20.století. Přednášky se
kronikáři osobně zúčastnili a odnesli si pocit obohacení o řadu nových (a netušených)
poznatků o stavební a urbanistické podobě starých Litoměřic.
V rámci oslav 100 let od založení ČSR jsme si v Litoměřicích připomněli také vznikem
nového uměleckého díla, které bylo umístěno do areálu Masarykovy základní školy.
Město Litoměřice v té souvislosti vypsalo výběrové řízení na realizaci zakázky v max.
hodnotě 170 tisíc korun. „Dílo může mít formu pamětní desky, sochy, případně busty.
Dovedu si představit, že jeho součástí bude časová osa obsahující důležité mezníky
vzniku státu. Uvidíme, s jakými nápady přijdou výtvarníci,“ uváděl starosta Ladislav
Chlupáč. Nakonec se výběrová komise rozhodovala mezi 14 návrhy, které pocházely
od tvůrců z celé republiky. Hodnotila především grafické vyobrazení, podstatná byla
ale i nabídková cena. K rozhodování byl přizván i nezávislý odborník z Fakulty umění
a designu University J.E. Purkyně z Ústí nad Labem. Tvůrci vítězného návrhu Jakub a
Barbora Klaška z Jindřichova Hradce vycházeli z geografického vzezření území
tehdejšího Rakousko-Uherska, z něhož Československo po první světové válce
vzešlo. Z jeho půdorysu lehce deformovali a vztyčovali jednotlivé země.
Československo je na pomníku dominantní a nad ostatními státy, které tvoří
podstavec, se zvedá do výšky zhruba 80 centimetrů. Tvoří tak jakýsi stůl připomínající
oltář. Tato plocha by měla podle autorů projektu sloužit jako místo odpočinku a
setkávání pro děti. Všechny státy vychází ze stejné plochy a tvoří jakýsi pevný základ
plastiky, který funguje jako jednotící prvek a naznačuje, že všichni máme pod nohama
tu stejnou Zemi, jíž jsme součástí. Vítězné dílo bylo vyrobeno ze sklocementu.
Slavnostní odhalení díla se uskutečnilo 28.října tohoto roku. Kronikáři se tohoto
odhalení neúčastnili, ač původně chtěli. Den odhalení uměleckého díla totiž provázelo
studené a velmi deštivé počasí, které nebylo vhodné pro malá miminka. Pro lepší
představu následuje nejdříve vizualizace (ideový náhled) vítězného díla:
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…a posléze skutečná realizace a fotografie z ceremoniálu odhalení díla:

Na akci odhalení pomníku oslavujícího 100.let ČSR republiky byl přítomen starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč, který byl oblečen ve stylu první republiky, ředitel
Masarykovy základní školy Karel Kynzl a autoři díla Jakub a Barbora Klaškovi.

Město Litoměřice přichystalo u příležitosti významného výročí republiky sérii mnoha
dalších kulturních a vzdělávacích akcí. V květnu tyto akce zahájila jednodenní
konference pořádaná u příležitosti 500. výročí vydání Klaudiánovy mapy, která je
nejstarší tištěnou mapou Čech. Originál je v současné době uložen v litoměřickém
archivu a jedná se o jeden z jeho nejcennějších artefaktů.
Dne 21.7. 2018 se konal velký letní koncert litoměřických sborů, kde vystoupil
litoměřický festivalový sbor v doprovodu Teplické filharmonie. Lístek na Velký letní
koncert ke 100. výročí republiky v ceně 250 Kč si zakoupila téměř pětistovka milovníků
hudby, další desítky lidí si skladby vychutnávaly zpovzdálí. Koncert byl zakončen
velkolepým ohňostrojem.
6.ročník Litoměřických svátků hudby se konal také v duchu 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
REPUBLIKY. Letošní ročník byl sestaven k poctě 100letého výročí založení republiky
především z hudebních děl českých a moravských hudebních velikánů, jako jsou
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček. První koncertní večer v pátek 24.
srpna od 19 hodin představil nejprve v podání houslového virtuóze Václava Hudečka
dvě skladby: Mazurek pro housle a orchestr e moll, op. 49 a Romanci pro housle a
orchestr f moll, op. 11 od Antonína Dvořáka a jako zlatý hřeb programu zazněl v podání
Ivana Vokáče, jednoho z českých současných nejlepších violoncellistů, slavný koncert
pro violoncello a orchestr h moll, op. 104. Minimálně stejným zážitkem byl i druhý
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koncertní večer – operní. V sobotu 25. 8. od 19,00 hodin za doprovodu Plzeňské
filharmonie zazněly k poctě 100letého výročí založení republiky operní árie a dueta ze
šesti oper našich hudebních velikánů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše
Janáčka. Na tomto galavečeru vystoupili vynikající pěvci: sopranistka Janu Siberusólistku ND v Praze, tenorista Richard Samek a mladého nadaného basbarytonistu
Boris Prýgl. Třetí koncertní večer se uskutečnil v neděli 26. 8. od 19,00 hodin v
Lovosicích.
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Oslavy vyvrcholily v poslední říjnové dny na Zahradě Čech. Od 25. do 28. října se zde
uskutečnila celokrajská putovní výstava zaměřená na období československé
republiky. V jejím průběhu hejtman Oldřich Bubeníček vysadil na výstavišti Zahrada
Čech lípu. Výstava zachytila hlavní historické milníky naší republiky kolem roku 1918.
Tato putovní výstava Ústeckého kraje svou cestu započala právě na litoměřickém
výstavišti. Areál Zahrady Čech se vrátil zpátky v čase, aby bylo možno si tyto
významné události připomenout a svým způsobem prožít znovu. Venkovní i vnitřní
prostory zaplnily expozice plné interaktivních prvků pro žáky škol, pro rodiny s dětmi i
veřejnost. Jednotlivé pavilony výstaviště se proměnily v historické expozice, které
připomínaly dobovou atmosféru první republiky. V pavilonu A byla vystavěna kancelář
T. G. Masaryka. K vidění byly také dva ukázkové pokoje, jeden ze života chudé části
obyvatelstva a druhý z té bohaté. V pavilonu B bylo představeno zdravotnictví tehdejší
doby, včetně pacientů, lékařů i sester. Pavilon D se proměnil v prvorepublikovou
tělocvičnu s ukázkou sportovního náčiní i historických dresů. V určitých časových
intervalech budou také probíhaly exhibiční zápasy. V pavilonu G byla výstava
dokumentující a připomínající nejdůležitější milníky roku 1918. Pavilon NS připomněl
školní léta první republiky. Pavilon H se proměnil v prvorepublikovou restauraci a
kavárnu, včetně pánského klubu a módního salónu. Promítání v biografu, vystoupení
v kabaretu či divadelní představení představilo tehdejší kulturu a zábavu v pavilonu T.
Po oba víkendové dny čekaly na návštěvníky slavnostní ceremoniály, přehlídky
družiny legionářů i čety vojáků z fronty, příjezd T. G. Masaryka i dalších významných
představitelů. Orchestr zahrál národní lidové písně včetně té nejvýznamnější – státní
hymny Československa.
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Tatíček Masaryk v podání Vladimíra Hrona.

Kronikáři navštívili litoměřické výstaviště v den 28.října. Předtím však strávili příjemné
chvíle v minipivovaru Sv. Štěpána, rsp. v tamní restauraci, kde u příležitosti oslav 100
let založení ČSR bylo nabízeno sváteční Prvorepublikové obědové menu. Spolu s
přáteli ze středních Čech (Kolínsko) a Slovenska se posléze nechali na výstavišti
zvěčnit s laskavým svolením prezidenta Masaryka. Výstavní den trochu poznamenalo
špatné počasí, avšak v některých pavilonech byla opravdu skvělá atmosféra.
Například opustit pavilon s ukázkami módy první republiky, s kavárnou a ukázkami
dobového odívání, se nám vůbec nechtělo. Naše muže zase zaujala tělocvična a
dokonce došlo i na přeskok koně na dél. Velmi živá atmosféra byla také v pavilonu,
kde probíhaly herecké ukázky ze života různých společenských vrstev.
Oslavy 100. výročí byly zakončeny v prosinci výstavou Univerzity J. E. Purkyně ve
foyer Kulturního a konferenčního centra. „K vyhlášení ČSR v severozápadních a
severních Čechách totiž s ohledem na tehdejší události došlo až o několik měsíců
později,“ uvedl litoměřický historik Filip Hrbek.
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Významnou událostí ze série pořadů věnovaných stému výročí Československé
republiky byl příjezd legiovlaku, který byl několik dní v Litoměřicích k vidění na
nákladním vlakovém nádraží. Možnost zavítat jeho prostřednictvím do historie využilo
několik stovek dětí i dospělých.

155

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