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Na 22. zasedání Rady města Litoměřic konaném dne 29. října 2009 byl
na doporučení letopisecké komise jmenován do funkce kronikáře města
s platností od 1. ledna 2010 pan Bořivoj ZÁVODNÝ. Jmenovaný je
pracovníkem odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského
úřadu Litoměřice, na úseku státní památkové péče.
Jmenován do funkce byl v čase, kdy starostou města Litoměřic byl pan
Mgr. Ladislav Chlupáč a předsedou letopisecké komise pan Jiří Landa,
místostarosta Litoměřic.
Pan Bořivoj Závodný se

narodil

dne 6.

ledna

1952 v Brně,

kde

navštěvoval základní devítiletou školu a kde také odmaturoval na střední
všeobecně vzdělávací škole. Několik roků se živil jako pomocný dělník, roku
1975 nastoupil základní vojenskou službu v Litoměřicích a po roce se stal
vojákem z povolání. V roce 1986 odešel do civilu a nastoupil do zaměstnání na
Okresní národní výbor, odbor kultury, kde pracoval v různých funkcích do
roku 1993. Příštích deset roků pracoval v soukromém sektoru a podnikal.
Roku 2003 byl zaměstnán na Městském úřadu Litoměřice, na odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče, kde pracuje dodnes. Je ženatý a má jedno
dítě.
Psát kroniku města není nikterak jednoduchou záležitostí. Převzít „písařský
brk” a pokračovat v psaní po předešlých osobnostech kronikářů, jako byl
naposled pan Oldřich Doskočil, není už vůbec jednoduché, je to přímo těžké.
Pro pana Závodného je ctí být kronikářem a zaznamenávat události dnů
budoucích.
Ke změně došlo i na postu sekretáře letopisecké komise a za do důchodu
odchodivší paní Olgu Řídelovou je sekretářkou komise Marie Dětinská. Stávající
letopisecká komise pracuje ve složení:
Předseda: Jiří Landa (KDU-ČSL)
Sekretář: Marie Dětinská (OŠKSaPP MěÚ)
Členové: Mgr. Petr Hošek (ČSSD), PhDr. Oldřich Kotyza (Muzeum),
Ing. Ivan Špatenka (Archiv)
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Rozvržení kroniky:
I.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŢIVOT VČETNĚ ČINNOSTI
SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

II.
III.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA A HOSPODÁŘSKÝ ŢIVOT
ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY ŢIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

IV.
V.
VI.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT A TURISTIKA
CÍRKVE A NÁBOŢENSKÝ ŢIVOT
OBYVATELSTVO

VII.

PRŮBĚH ROKU - POČASÍ A KLIMATICKÉ ZMĚNY

VIII.

KAŢDODENNÍ ŢIVOT OBYVATEL MĚSTA, RŮZNÉ
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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŢIVOT, VČETNĚ
ČINNOSTI SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ STÁTNÍ
SPRÁVY
Novoroční projev prezidenta republiky Václava Klause
Stalo se dlouholetou tradicí, ţe po Silvestrovské veselici, jako kaţdý rok, tak i
letos, očekáváme novoroční projev pana prezidenta. Po novoročním obědě zapneme
rádio, či televizi a čekáme. Někteří jiţ leţí (po dobrém obědě), někteří ještě leţí (v
posilvestrovské kocovině), ale všichni očekávají, co pan prezident řekne. Budeme se mít
letos ještě lépe neţ loni, nebo ještě hůře? Co nás čeká v nadcházejícím roce či létech?
Nechť čitatel sám posoudí, s odstupem času, jak dalece měl pan prezident pravdu a
jak se naplnily jeho předpovědi.

P

rezident

Václav Klaus pronesl

v pátek 1. 1. 2010 ve 13:00

hodin tradiční novoroční projev následujícího znění:

V

áţení a milí spoluobčané, rád bych Vás – jako v tento den kaţdoročně –
pozdravil a popřál Vám klidný, šťastný a úspěšný nový rok. Prvního ledna obvykle
hodnotíme rok minulý a díváme se dopředu, na rok, jehoţ první den právě proţíváme.
I já budu postupovat stejně. Začnu tím prvním. Loňský rok asi nebudeme ani my, ani
budoucí historici povaţovat za příliš zdařilý.
Naší velmi labilní vládě Mirka Topolánka, která se však od nešťastného patového
výsledku voleb v roce 2006 drţela velmi dlouho, byla v březnu vyslovena nedůvěra.
Stalo se to vůbec poprvé od roku 1918, od vzniku našeho moderního státu. Bohuţel se
ukázalo, ţe jsme nebyli schopni rychle uspořádat nové volby, ač jedině ty mohou
přinést vládu s tolik potřebným mandátem občanů. Je dobře, ţe politickým
kompromisem vzniklá prozatímní vláda premiéra Fischera své úkoly zvládá, určitě lépe,
neţ bylo všeobecně předpokládáno.
Naše ekonomika se – podobně jako ekonomiky většiny zemí světa – nachází v krizi,
která je nejhlubší za sedmnáct let, které dnes uplynuly od vzniku České republiky.
Pokles hospodářství v roce 2009 byl nejméně čtyřprocentní. Přeloţeno do všem
srozumitelného jazyka se tím říká, ţe jsme toho v naší zemi vyprodukovali méně neţ
loni a ţe toho proto máme k dispozici méně. Týká se to nás všech a je třeba, abychom
se o tento pokles podělili dnes a neřešili to na úkor našich dětí. Je nezodpovědné, kdyţ
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si některé profesní či sociální skupiny nárokují, ţe se právě jich tento všeobecný
pokles netýká.
V ţivotě naštěstí jde i o jiné věci neţ o politiku a ekonomiku. Za statisticky
zprůměrovanými čísly se odehrávají velmi různorodé lidské ţivoty a pro mnohé byl
loňský rok jistě rokem šťastným a úspěšným. Závisí to na řadě dalších věcí – jako je
dobře fungující rodina, pevné mezigenerační vztahy, vzájemná tolerantnost a citlivost
k blízkým. Nezapomínejme na ně ani i v roce dnes začínajícím.
Rok 2010 bude rokem volebním. Stejně jako v roce 2006 se sejdou volby sněmovní,
senátní a komunální. Jen kraje zůstanou beze změny. Opět dostaneme příleţitost touto
formou promluvit do věcí veřejných. Pokusme se přispět k tomu, aby volby otevřely
cestu k vytvoření silné a akceschopné vlády, kterou naše země tolik potřebuje.
V hospodářství pravděpodobně jiţ přestane pokles, ale růst bude velmi mírný. Velké
problémy bude mít se svým hospodařením náš stát, coţ jsme my všichni. Občané
nebudou chtít, aby jim byly zvyšovány daně (coţ je rozumné, protoţe se tím
krátkodobě nic neřeší a dlouhodobě to jen škodí), ale nebudou se chtít omezovat v tom,
co od státu dostávají. Je zřejmé, ţe jsou tyto dvě snahy vzájemně protikladné a ţe se
nedají současně splnit. Věřme, ţe díky volbám vznikne vláda, která bude mít sílu
a odvahu tento hlavolam vyřešit ku prospěchu nás všech, občanů České republiky.
Musíme se však do toho dát. Místo zabývání se dnešními problémy tohoto typu se
stalo jistou módou utíkat do budoucnosti a zabývat se rokem 2050 či dokonce rokem
2100. Někteří politici se spoléhají na to, ţe účty za jejich dnešní chování, za jejich
fantazírování a nerealistické sliby nebudou ke splácení předloţeny jim.
Bohuţel to tak není. Budoucnost začíná uţ teď a o tom, jaká bude, rozhoduje to, co
uděláme dnes, zítra a v kaţdém dni následujícím. Co potřebujeme, je pevný, dlouhodobě
stabilní a velmi praktický kompas kudy a jak dál jít. Ten musí být zaloţen na víře
v rozumnost chování skutečně svobodných občanů a nikoli na důvěře ve spásnou roli
státu. Dělejme proto kaţdý z nás to, co umíme, co děláme rádi, co můţeme nabídnout
ostatním. Nenechme si od nikoho přikazovat, co máme dělat. Věřme své vlastní intuici,
svým přirozeným zájmům a motivům, a podle nich jednejme. Dělejme to, co je v souladu
s naším vědomím toho, ţe existuje cosi, co nás přesahuje a čeho jsme součástí.
Hledejme si to kaţdý sám za sebe a pro sebe.
Pomáhejme potřebným, ale hlavně pomáhejme tam, kde to má smysl a kam
dohlédneme. To je většinou nedaleko od nás. Dříve neţ pošleme peníze na konto nějaké
organizace, která jich část přepošle do zahraničí, podívejme se, jak ţijí naši sousedé,
jak ţijí lidé v našem domě, v naší vesnici, v našem městě. Rozhlíţejme se kolem sebe.
Ţijme více v realitě skutečné, neţ v realitě televizní. Dělejme věci, o kterých jsme
přesvědčeni, ţe mají smysl, ne jen ty, kterým je tleskáno.
Mysleme rozumně na budoucnost, ale odmítejme uměle vytvářenou hysterii těch,
kteří se nám snaţí vnucovat, ţe je třeba zastavit ekonomický růst a společenský
pokrok. Šetřit – tedy chovat se racionálně a odpovědně k tomu, co nám příroda nabízí –
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je absolutní povinností kaţdého a vţdy, ale neumíme si dobře představit, jaká bude
technická úroveň, vyspělost a bohatství generací, které přijdou po nás. Nemůţeme
vědět, kolik – kvůli nim – smíme spotřebovat dnes známých a dostupných přírodních
zdrojů. Jednu setinu, jednu tisícinu nebo jednu milióntinu? A budou vůbec námi dnes
eventuálně ušetřené zdroje potřebovat?
Jedna věc je jistá. Neţijeme z jakékoli benevolence minulých generací a zatím nic
nedluţíme generacím budoucím. Jediné, co bychom jim mohli zůstat dluţni, by bylo to,
kdybychom po sobě nezanechali svobodnou a prosperující společnost.
Právě v tomto smyslu dělejme dnes, zítra, pozítří to nejlepší, co umíme. Co bude za
sto let, nechme spisovatelům sci-fi literatury. Zůstaňme oběma nohama na zemi
a starejme se o to, co nám přísluší. Je toho více neţ dost.
Přeji nám všem, aby se nám rok 2010 vydařil, aby byl rokem dobré nálady, aby byl
politice vrácen její obsah a abychom se vymanili z dnešní ekonomické krize. Půjde to
lépe, nalezne-li co největší počet z nás společnou řeč, vzájemný respekt a porozumění.
Děkuji za pozornost.

Prezident Václav Klaus, Pražský hrad, 1. ledna 2010

pP

pP pP

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LITOMĚŘIC
Z 1.jednání Rady města z 12. ledna 2010
RM schválila uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti se Severočeským sdruţením obcí, IČ:
47324376, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, v rámci projektu na zjištění dat a informací,
aktualizaci a digitalizaci protipovodňového plánu.
RM schválila uzavření smlouvy na zajištění ekologické výchovy se Střediskem ekologické výchovy
a etiky Rýchory SEVER – Brontosaurus Krkonoše, detašovaným pracovištěm Litoměřice, Na
Valech 582/53, 412 01 Litoměřice-Předměstí.
RM schválila uzavření smlouvy o zajištění umisťování a péče o handicapovaná zvířata v obvodu
města Litoměřic s Českým svazem ochránců přírody – ZO 37/02 provozujícím Severočeskou stanici
ochrany volně ţijící fauny FALCO.
RM vzala na vědomí změnu v obsazení sekretáře letopisecké komise. Za paní Olgu Řídelovou, která
odešla do důchodu, je novou sekretářkou letopisecké komise Marie Dětinská.
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Z 2.jednání Rady města z 28. ledna 2010
RM schválila smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a Evou Břeňovou - Radniční zpravodaj
Litoměřice, na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2010
RM schválila smlouvu o poskytování sociálních sluţeb v objektu ul. Revoluční 1831/7 uzavřenou
mezi Městem Litoměřice a Nadějí Litoměřice, o.s., s platností od 1.2.2010.
RM schválila uzavření Dodatku č.2 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00048 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad na projekt „Litoměřice
známé před i za svými hradbami“.
RM schválila připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2010.
Z 3.jednání Rady města z 11. února 2010
RM schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 5.000,- Kč
Severočeské filharmonii Teplice na pořádání Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v roce
2010.
RM schválila příspěvek na náklady pro obce za dojíţdějící děti do MŠ Litoměřice:
a) předškolní děti a děti rodičů pobírajících sociální příplatek ve výši 961,- Kč
b) ostatní děti ve výši 611,- Kč
RM schválila stanovení částky za úhradu nákladů dětí dojíţdějících do základních škol v
Litoměřicích z okolních obcí v roce 2010 ve výši 7.000,- Kč.
RM schválila dodatek č.6 ke smlouvě o zajištění dopravní obsluţnosti MHD v Litoměřicích pro rok
2010 s DPÚK a.s., Lumiérů 181, Praha 5.
RM schválila uzavření smlouvy s ing. Tomášem Jirmusem, Hlinná 8, Litoměřice na údrţbu jiţní
části Mostné hory.
RM vzala na vědomí rezignaci MUDr.Štěrby Ondřeje (ČSSD) na funkci člena zdravotní a sociální
komise a jmenovala novou členku zdravotní a sociální komise pí Mgr. Štěrbovou Marcelu (ČSSD) s
účinností od 1.3.2010.
RM potvrdila vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Digitalizace kina Máj v Litoměřicích dle
standardu DCI “ firmu AV Media a.s., Praţská 63, 102 00 Praha 10.
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AV Media a.s., Praţská 63, 102 00 Praha 10.
RM schválila uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s Fakultou ţivotního prostředí Univerzity
J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
Ze 4.jednání Rady města z 23. února 2010
RM schválila výsledek projednání víceprací provedených na základě „Výzvy k jednání v jednacím
řízení bez uveřejnění“ dle § 23 odst. 7) písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a
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doplňků na akci „Svatostánek českého vinařství“ – firma KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.,
Půlkruhová 20, Praha 6.
RM schválila předloţený návrh komise sportu při RM na granty v oblasti výkonnostního a
zájmového sportu.
RM doporučila ZM schválit předloţený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací na činnost
pro sportovní kluby
Návrh na zvýšení plateb za poskytovanou sociální sluţbu - Centrum pro zdravotně postiţené děti a
mládeţ Srdíčko – denní stacionář
a) RM schválila s účinností od 1.4.2010 změnu úhrady neinvestičních nákladů za poskytování
sluţeb pro osoby s trvalým pobytem v Litoměřicích, které jsou dle § 8 zák. č. 108/2006 Sb. závislé
na pomoci jiné fyzické osoby, takto :
Kategorie 1 - děti do 7 let věku
25,-/h
Kategorie 2 - děti od 7 let do 18 let věku
35,-/h
Kategorie 3 - klienti nad 18 let věku
50,-/h
b) RM schválila s účinností od 1.4.2010 změnu úhrady neinvestičních nákladů za poskytování
sluţeb pro osoby s trvalým pobytem mimo město Litoměřice, které jsou dle § 8 zák. č. 108/2006 Sb.
závislé na pomoci jiné fyzické osoby takto :
Zákonný zástupce uhradí částku ve výši 72,- Kč/h, přičemţ je moţná finanční participace obce, ve
které má osoba trvalý pobyt.
RM schválila uzavření mandátní smlouvy s firmou Wood & Paper a.s., Hlína 18, 664 91 Ivančice,
na dodávku vlákninového dříví a mandátní smlouvy s firmou Nezávislá přejímka, s.r.o., Bělohorská
274/9, 169 00 Praha 9, na zajištění dispečinku a přejímky dřevní hmoty.
RM schválila provozní řád trţnice v ulici 5. května na pozemku p.č. 123 a 126 v Litoměřicích.
RM doporučila ZM schválit pojmenování nově vznikajících ulic dle přiloţeného podkladu
„Ţalhostická„.v k.ú.Litoměřice a Hrušková v k.ú Pokratice.
RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku
ze dne 28.6.2002 se společností VÝSTAVY spol. s r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice, IČ:
60280301.
Z 5.mimořádného jednání Rady města ze 4. března 2010
RM potvrdila vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Vnitřní vybavení – zimní stadion,
Litoměřice“, firmu STARKON Nová Říše, spol. s r.o., Bohuslavice 51, Nová Říše a zároveň
schvaluje uzavření smlouvy na výše uvedenou akci s firmou STARKON Nová Říše, spol. s r.o.
Z 6.jednání Rady města z 18. března 2010
RM schválila zřízení detašovaného pracoviště Střediska výchovné péče v Litoměřicích. RM uloţila
OŠKaSaPP najít vhodné prostory v objektech ve vlastnictví města.
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RM schválila předloţený návrh komise výchovy a vzdělání při RM o přidělení grantů na rok 2010
pro školy a školská zařízení.
RM schválila předloţený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na granty v oblasti volného času
dětí.
RM schválila předloţený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na rozdělení dotací pro dětské
spol. organizace na částečné zabezpečení činnosti v roce 2010
RM schválila návrh komise regenerace na rozdělení státních finančních prostředků z podpory
v Programu regenerace MPR na rok 2010 pro jednotlivé objekty.
RM schválila přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města
Litoměřice na r. 2010 dle návrhu Komise PZM a MA21.
Ze 7.jednání Rady města z 6. dubna 2010
RM doporučila ZM schválení zadání změny č. 1 Územního plánu Litoměřice.
RM schvaluje poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2010 dle předloţeného návrhu komise
sportu při RM.
RM schválila poskytnutí dotací na činnost souborům a kulturním aktivitám pro děti a mládeţ na rok
2010, dle předloţeného návrhu komise kultury při RM.
RM schválila předloţený návrh komise kultury při RM – Program podpory organizacím a aktivním
občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládeţ města Litoměřice na rok 2010.
RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPPgrantů na kulturní projekty Občanskému sdruţení Puellae cantantes a Syrinx Litoměřice na
reprezentaci na Mezinárodní soutěţi pěveckých sborů v Riva del Garda v Itálii ve dnech 28.3.1.4.2010.
RM schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu OŠKaS (grantů na kulturní projekty) ve
výši 15.000,- Kč Biskupství litoměřickému, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice na propagaci akce
„Noc kostelů“ v Litoměřicích.
Z 8.jednání Rady města z 22. dubna 2010
RM schválila nabídku Regionální rozvojové agentury ÚK ke zpracování ţádosti o dotaci z ROP SZ
na projekt „Modernizace a dostavba autobusového nádraţí“ a souhlasí s vypracováním návrhu
smlouvy na provedení této nabídky.
RM schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu odboru ŠKaSaPP ve výši 12.000,- Kč.
Historické skupině Osvětim na přemístění, montáţ a demontáţ putovní výstavy „Místa utrpení,
smrti a hrdinství“, která se v Litoměřicích uskuteční od 8.června do 12.srpna 2010 v prostorách
Oblastního muzea v Litoměřicích.
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RM schválila návrh komise kultury na poskytnutí finančních prostředků v Programu podpory
občanským sdruţením zaměřených na opravy malých sakrálních staveb v litoměřickém regionu ve
výši 50.000,-Kč Společnosti pro obnovu památek Úštěcka.
RM schválila smlouvu poskytnutí finanční podpory ve výši 50.000,-Kč na opravu malých sakrálních
staveb firmě Společnost pro obnovu památek Úštěcka.
RM schválila společnou organizaci cílového ceremoniálu 1. etapy propagační jízdy historických
vozidel TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 v Ústeckém kraji uspořádané dne 19.6. a koordinátora
místostarostu p. Tvrdíka.
RM schválila podání výpovědi Smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne
28.6.2002, společnosti VÝSTAVY spol. s r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice, IČ: 60280301.
Z 9.mimořádného jednání Rady města z 29. dubna 2010
RM potvrdila vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Svatostánek českého vinařství –
dodávka interiérového vybavení“, firmu IDP, spol. s r.o., Masarykova 998/31, Ústí nad Labem.
Z 10.jednání Rady města z 6. května 2010
RM schválila uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Regionální rozvojovou agenturou ÚK,
Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. na zpracování ţádosti o dotaci z ROP SZ na projekt
„Modernizace a dostavba autobusového nádraţí Litoměřice“.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo uzavírané mezi Městem Litoměřice a Ing. arch. Pavlem
Koubkem, urbanistická kancelář UK-24, Varšavská 32, Praha 2 na úkol „Územní plán Litoměřice –
změna č. 01“ (viz příloha orig. zápisu).
RM schválila přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci soutěţe „Obec přátelská
rodině“ ve výši 500.000,- Kč a její přerozdělení formou smluv o poskytnutí dotace organizacím
Knihovna K.H. Máchy, SKP Klubíčko, DDM Rozmarýn, Centrum pro rodinu.
RM schválila uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR o vypůjčce výpočetní techniky pro
provoz správních a dopravních evidencí.
RM schválila organizační změnu na úseku OSVaZ spočívající v zrušení 1 tabulkového místa „dávky
hmotné nouze“ (oddělení dávek sociální péče) ke dni 1.6.2010 a zrušila jedno tabulkového místa
„oddělení sociální péče a sluţby“ (terénní pracovník) ke dni 6.5.2010 a vytvořila dvě tabulková
místa na úseku samosprávy, a to s účinností od 6.5.2010 u jednoho tabulkového místa a druhého od
1.6.2010.
Z 11.jednání Rady města z 18. května 2010
RM schválila poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory organizacím a aktivním
občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládeţ města Litoměřice na rok 2010 následovně:
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- příspěvek na knihu „Českoslovenští letci v RAF – litoměřický region“
- výstava 97. pěší divize v USA – Jezuitský kostel
- Litoměřický Hlásek – mezinárodní soutěţ v Bratislavě
- Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
- taneční soutěţ TEAM DANCE Litoměřice 2010
- Česká televize – film o K. H. Máchovi

7.000,- Kč
5.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč

RM schválila podání ţádosti o dotaci do ROP - Severozápad na projekt „Vybudování
plnohodnotných malometráţních bytů v rámci resocializačního programu v areálu ţeletické
ubytovny.“ Dále schvaluje spoluúčast na financování projektu ve výši 15% uznatelných nákladů
projektu a všech neuznatelných nákladů projektu.
RM schválila aktualizovaný Návrh rozpočtu na rok 2010 v části Poţadavky na investice.
RM schválila jako provozovatele objektu „Svatostánek českého vinařství“ PO Centrum cestovního
ruchu Litoměřice a uloţila zpracovat podnikatelský záměr včetně podrobného finančního plánu a
aktivně se zapojit do realizace II. etapy-interiéry.
RM schválila poskytnutí humanitární pomoci formou finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč
z rozpočtové rezervy na pomoc oblastem postiţeným povodní v květnu 2010 a to formou zaslání
peněz na povodňové konto.
Z 12.jednání Rady města z 3. června 2010
RM schválila Nařízení PO CCR na provozování Svatostánku českého vinařství a uloţila
provozovateli objektu Svatostánek českého vinařství PO CCR Litoměřice dodrţovat nařízení o
provozování Svatostánku českého vinařství po dobu udrţitelnosti projektu. Veškeré návrhy změn
k tomuto nařízení předkládat oddělení projektů a strategií k posouzení, zda odpovídají uzavřené
smlouvě o poskytnuté dotaci a následně pak předkládat ke schválení RM.
Z 13.jednání Rady města z 15. června 2010
RM doporučila ZM schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 720 tis. Kč pro TJ Sokol
Litoměřice na zateplení a opravu fasády objektu budovy Hrádku na Tyršově náměstí v Litoměřicích
za podmínky splacení do 3 let.
RM schválila konání Vinobraní 2010 v Litoměřicích ve dnech 24-25.9.2010 dle předloţeného
návrhu.
RM schválila poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory organizacím a aktivním
občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládeţ města Litoměřice na rok 2010 a to:
- příspěvek na katalog – výstava „Věčná pomíjivost“, Svč. galerie
10.000,- Kč
- příspěvek na katalog – výstava Václava Špale, Jezuitský kostel, Svč.galerie 10.000,- Kč
- příspěvek pro Trofeo Nike Bohemia – mezinárodní jízda veteránů
10.000,- Kč
RM vyhlásila výběrového řízení na dodavatele realizace projektu „Zvýšení kvality řízení na MÚ
Litoměřice“.
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Ze 14.jednání Rady města z 1. července 2010
RM potvrdila vítězného uchazeče veřejné nabídky „Pronájem nebytových prostor za účelem
provozování občerstvení při konání akcí v Kalich aréně“, firmu KMKL s.r.o., Liškova 1773/61,
Litoměřice, pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích.
RM schválila změny v rámci organizační struktury MěÚ Litoměřice spočívající ve zrušení jednoho
tabulkového místa na Odboru správy majetku města a bytového hospodářství – referent prodeje
domů a bytů, ke dni 1.7.2010 a zrušení jednoho tabulkového místa na Odboru školství, kultury,
sportu a památkové péče – zást. vedoucí, MPR, památky, granty, kultura a zahraniční styky, ke dni
1.10.2010.
RM schválila uzavření smlouvy o zajištění a realizaci vláčkové dopravy a cyklobusu s Mgr. Janou
Šímovou, IČ: 49916904, Na Vinici 1105/2, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)
RM schválila finanční příspěvek pro oslavy 90 let kopané v Litoměřicích v částce 15.000.-Kč
z úspory financí, vzniklé sníţením odměn zastupitelům města.
Z 15.jednání Rady města z 15. července 2010
RM schválila finanční částku 10.000.-Kč na podporu pořádání Josefínských slavností 2010 pro
město Terezín z rozpočtové rezervy (uspořené finanční prostředky z výběrového řízení na koupi
multifunkčního zařízení).
RM schválila pouţití finančních prostředků ve výši 70.000,-Kč pro Ortopedické centrum Ústí nad
Labem z rozpočtu určeného na Vinobraní 2010.
RM schválila záměr zbudování nového baru v prostorách bývalé Horní restaurace Babylon a
pověřila ředitelku PO MKZ Litoměřice jednáním o uzavření nájemní smlouvy k těmto prostorám.
Z 16.jednání Rady města z 27. července 2010
RM doporučila ZM schválit podání ţádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Vzdělávání sociálních
pracovníků Městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních sluţeb na období let 2011–
2012“.
RM potvrdila na doporučení výběrové komise vítězného uchazeče v rámci výběrového řízení
na zajištění realizace projektu „Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice“, kterým se stala
společnost M.C. TRITON, spol. s r.o., Evropská 423/178, Praha 6 a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo s uvedenou spol.
RM vzala na vědomí podobu loga Svatostánku českého vinařství dle představeného návrhu.
Ze 17.mimořádného jednání Rady města z 5. srpna 2010
RM souhlasila s konáním veřejné sbírky za účelem shromáţdění finančních prostředků k pořízení
sochy K.H.Máchy. Veřejnou sbírku pořádá Město Litoměřice.
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Z 18.jednání Rady města z 12. srpna 2010
RM doporučila ZM schválit „Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice“.
RM schválila změnu v rámci organizační struktury MěÚ Litoměřice spočívající v převedení
tabulkového místa Koordinátor projektu GTE (v rámci samostatného oddělení projektů a strategií)
z částečného na plný úvazek, a to s účinností od 1.9.2010 na dobu neurčitou.
RM schválila finanční dar ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města obci Chřibská v rámci
pomoci při odstraňování následků povodní.
RM pověřila OSMM, OÚRM a projektového manaţera GTE přípravou podkladů k zaloţení
obchodní společnosti pro vyuţití kasáren Dukelských hrdinů a pořízením znaleckých posudků
soudním znalcem za účelem ohodnocení nemovitého majetku.
RM schválila finanční dar ve výši 15.000,- Kč společnosti provozující BABYBOX pro účely jeho
pořízení v areálu PO Městská nemocnice v Litoměřicích.
Z 19. jednání Rady města z 26. srpna 2010
RM schválila Chartu Evropského týdne mobility 2010. Město Litoměřice se připojuje k Evropskému
týdnu mobility (16. - 22. září 2010) tím, ţe po dobu celého týdne bude organizovat akce, které
budou brát v potaz letošní motto: „Prodluţ si ţivot – buď aktivní“.
RM uloţila úseku územního plánování odboru územního rozvoje změnit termín projednávání
pořízení č.1 změny územního plánu a místa projednávání do Domu kultury v Litoměřicích, pokud to
umoţňuje platná legislativa.
Z 20.jednání Rady města ze 7. září 2010
RM doporučila ZM vzít na vědomí problémy vzešlé z veřejného projednání „Desatero problémů
Litoměřic – Řešme je společně!“ a ověřené anketou.
RM uloţila řešit jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí jednotlivé problémy vzešlé
z veřejného projednání „Desatero problémů Litoměřic - Řešme je společně!“ a ověřené anketou.
RM doporučila ZM zaloţit obecně prospěšnou společnost Destinační agentura České středohoří a
schválit její zakládací smlouvu.
RM uloţila řediteli CCR v Litoměřicích Kamilu Soukupovi zabezpečit nezbytné kroky nutné
k zaloţení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří.
Z 21.jednání Rady města z 23. září 2010
RM schválila uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Gardenline, s.r.o., Šeříková
405/13, Litoměřice na akci „Rekonstrukce zpevněných a travnatých ploch u Domova důchodců
v Litoměřicích – Dómský pahorek“.
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RM schválila uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Gardenline, s.r.o., Šeříková
405/13, Litoměřice na akci „Havárie opěrné zdi u Domova důchodců v Litoměřicích – Dómský
pahorek“.
RM schválila nový ceník palivového dřeva od 1.10.2010 dle předloţeného návrhu.
Z 22.jednání Rady města ze 7. října 2010
RM vydala Nařízení č.1/2010 o provádění zimní údrţby na komunikacích – Plán zimní údrţby
v Litoměřicích pro zimní období 2010 – 2011.
RM schválila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu spol. Výstavy spol. s r.o., Na Vinici 13,
Litoměřice dle předloţeného návrhu.
RM doporučila ZM podání ţádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce pro rok 2011 včetně
schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 107.642,- Kč.
RM potvrdila vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Úprava Kapucínského náměstí,
Litoměřice“ firmu Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice.
RM schválila uzavření smlouvy na akci „Úprava Kapucínského náměstí, Litoměřice“ s firmou
Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice.
Z 1.mimořádného jednání Rady města z 11. listopadu 2010
RM pověřila Mgr. Petra Hermanna, Mgr. Václava Červína, Ing. Radka Lončáka, MUDr. Pavla
Kejře, Ing. Zdeňka Bezděku, Jiřího Landu, paní Alenu Pávkovou a Mgr. Petra Hoška k přijímání
prohlášení o manţelství po dobu volebního období 2010-2014.
RM schválila seznam členů zastupitelstva, kteří budou provádět občanský obřad – vítání občánků po
dobu volebního období 2010-2014: Mgr. Petra Hermanna, MUDr. Leoše Vysoudila, Jiřího Landu a
MUDr. Pavla Kejře.
Z 2.jednání Rady města z 16. listopadu 2010
Rada města ve sloţení:
Mgr. Ladislav Chlupáč.
Mgr. Karel Krejza
Jan Szántó
Mgr. Václav Červín
Ing. Radek Lončák MBA
MUDr. Pavel Kejř
Ing. Ivo Elman
Ing. Vladimír Kestřánek
MUDr. Hassan Mezian

- starosta
- 1. místostarosta města
- 2. místostarosta města
- 3. místostarosta města
- člen RM
- člen RM
- člen RM
- člen RM
- člen RM

RM schválila návrh plánu akcí na rok 2011 pro Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice
RM schválila uzavření nájemní smlouvy s TJ Slavoj Litoměřice na část provozní budovy čp. 1928
(celé 2. NP a část 1. NP)
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RM doporučila ZM schválit prodej bronzové sochy J.V.Stalina v souladu s přijatým usnesením ZM
č.I/2 ze dne 7.10.2010 (nejvyšší nabídce) Miroslavu Köllnerovi, Plzeň, za kupní cenu 178.000,- Kč.
RM jmenovala ode dne 3.11.2010 Mgr. Petra Hermanna členem školské rady ZŠ Na Valech,
Litoměřice za zřizovatele.
RM jmenovala Mgr. Ladislava Chlupáče členem správní rady Destinační agentury České středohoří,
o.p.s.
RM vzala na vědomí členství RNDr. Alexandra Vondry ve správní radě Destinační agentury České
středohoří, o.p.s.
RM zvolila členy komisí při RM za volební období 2010-2 014 dle předloţených návrhů členů
RM:
Majetková komise:
Předseda: Zdeněk Bezděka (ODS), František Kadeřábek (KSČM), Pavel Remeň (CSSD), Zdeněk
Černý (SZ), Luboš Janoušek (TOP 09), Zdeněk Lexa (ČSSD), Marek Hamšík (VV), Josef Hrstka
(SZ)
Zdravotní a sociální komise:
Předseda: Petr Kubec (ODS), Kamal Mezian (ČSSD), Jan Marek (ČSSD), Hana Jáchymová (SZ),
Vladislav Procházka (TOP09), Alena Pávková (KSČM), Petr Pinka (VV..), Jan Zbořil (KDU-ČSL)
Komise výchovy a vzdělání:
Předseda: Petr Hošek (ČSSD), Lukáš Znojemský (ČSSD), Leoš Vysoudil (ODS), Monika Mejtová
(SZ), Ema Sováková (SZ), Anna Vytlačilová (KSČM), Lucie Wasylyszynová (VV), Zuzana
Legnerová (KDU-ČSL), Petr Krňák (za zřizovatele), Martin Hrdina (za zřizovatele)
Komise sportu:
Předseda: Ivo Elman (ODS), Daniel Krýsl (ODS), Václav Červín (SZ), Jan Hrkal (SZ), Martin
Hrdina (TOP09), Petr Dvořák (KSČM), Radek Bania (VV..), Josef Mayer (VV..), Libor Hejhal
(ČSSD), Adam Sadil (za zřizovatele), Jaromír Tvrzník (za zřizovatele)
Komise kultury:
Předseda: Pavel Kejř (ODS), Luděk Veselý (ODS), Helena Lexová (ČSSD), Jan Štíbr (ČSSD),
Svatopluk Horváth (SZ), Jana Štefániková (SZ), Pavel Filandr (TOP 09), Václav Dicka (KSČM),
Petr Košárek (VV…), Stanislav Hylán (KDU-ČSL), Věra Kmoníčková (za zřizovatele)
Komise územního rozvoje:
Předseda: Václav Červín (SZ), Zbyněk Zdvořák (ODS), Jan Szántó (ČSSD), René Horejsek (TOP
09), Jana Vojtilová (KSČM), Vladimír Bulíček (VV…), Jan Moravec (KDU-ČSL), Pavel Remeň
(CSSD)
Regenerace měst. památek (subkomise)
zatím členové nezvoleni
Komise dopravy (subkomise)
Radek Šíma (ODS), Ivo Elman (za zřizovatele), Tomáš Lipš ml. (ODS), Josef Věrnoch (ČSSD),
Milan Kubíček (SZ), Josef Krištof (KSČM), Zdeněk Hofman (VV..), Tomáš Smolek (KDU-ČSL)
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Letopisecká
Luděk Veselý (ODS), Vladimíra Bitalová (ČSSD)
Komise ţivotního prostředí:
Předseda: Martina Soldatková (ODS), Zbyněk Zdvořák (ODS), Jaroslav Jindřich (ČSSD), Jiří
Pospíšil (SZ), Lukáš Pařízek (KSČM), Jana Smejkalová (VV..), Borek Franěk (SZ), Marie
Zadraţilová (KDU-ČSL)
Likvidační komise:
Jan Smolík (ODS), Jan Štíbr (ČSSD), Václav Knotek (KSČM)
Komise projektu Zdravá města a MA 21:
Předseda: Petr Hermann (za zřizovatele), Petr Panaš (SZ), Blanka Jeţková (SZ), Zuzana Bendová
(za zřizovatele), Ludmila Punčochářová (KSČM)
Komise CR
Předseda: Kamil Soukup (ODS), Jana Štefániková (SZ), Pasztor Joszef (KSČM), Jaroslav Tvrdík
(VV..), Lukáš Znojemský (ČSSD)
Z 3.mimořádného jednání Rady města z 25. listopadu 2010
RM vzala na vědomí rezignaci členů dozorčí rady Městské nemocnice Jiřího Landy a MUDr.Petra
Jilicha a jmenovala členy Jana Szánta a MUDr. Hassana Meziana.
RM vzala na vědomí rezignaci MUDr.Hassana Meziana na členství v řídícím výboru GTE ke dni
25.11.2010.
Ze 4.jednání Rady města z 2. prosince 2010
RM vzala na vědomí zprávu o výsledku projednání Změny č. 1 územního plánu Litoměřice“ a
doporučila změnu č. 1 ZM k vydání dle § 54 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
RM doporučila do připravované verze nové vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
zapracovat tyto případy, kdy bude umoţněno osvobození od poplatku:
1. dlouhodobý pobyt mimo republiku:
studium v zahraničí
práce v zahraničí
2. studium v ČR (bydlení na koleji či v privátě)
3. osoba je ubytována v objektu provozovatele, který má uzavřený smluvní vztah na odstraňování
komunálního odpadu
4. pobyt ve věznici po dobu výkonu trestu
5. pobyt v zařízeních typu - domov důchodců, ústav sociální péče, sanatorium, nemocnice, LDN,
dětský domov apod.
RM jmenovala předsedy, členy a sekretáře komisí při RM:
KOMISE PŘI RM (2010– 2014) - sloţení po doplnění
Majetková komise:
Předseda: Ing.Zdeněk Bezděka (ODS)

VO: Mgr.Václav Härting
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František Kadeřábek (KSČM)
Pavel Remeň (ČSSD)
Zdeněk Černý (SZ)
Luboš Janoušek (TOP09)
Zdeněk Lexa (ČSSD)
Marek Hamšík (VV..)
Josef Hrstka (SZ)

sekretář: Lenka Jindřichová

Zdravotní a sociální komise:
Předseda: MUDr.Petr Kubec (ODS)
VO: Ing.Martin Veber
MUDr.Kamal Mezian (ČSSD)
sekretář: Ivana Aksenowá
Jan Marek (ČSSD)
Hana Jáchymová (SZ)
MUDr.Vladislav Procházka (TOP09)
Alena Pávková (KSČM)
Petr Pinka (VV..)
MUDr.Jan Zbořil (KDU-ČSL)
Zdenka Broumská (FCH)
Irena Opočenská (Diakonie)
Iva Pulgretová (Centrum pro zdr.postiţené)
Drahomíra Praţáková (MěN)
Bc.Aleš Slavíček (Naděje)
Mgr. Marcela Štěrbová
MUDr.Libor Pardubický (Masarykova demokratická strana)
Komise výchovy a vzdělání:
Předseda: Mgr.Petr Hošek (ČSSD)
VO: Ing.Andrea Kříţová
Ing.Lukáš Znojemský (ČSSD)
sekretář: Dagmar Zelená
MUDr.Leoš Vysoudil (ODS)
Bc.Monika Mejtová (SZ)
Ema Sováková (SZ)
Ing.Anna Vytlačilová (KSČM)
Lucie Wasylyszynová (VV)
Mgr.Zuzana Legnerová (KDU-ČSL)
Mgr.Petr Krňák (za zřizovatele)
Mgr.Martin Hrdina (za zřizovatele)
Mgr.Milan Zdvořák (Masarykova demokratická strana)
Komise sportu:
Předseda: Ing. Ivo Elman (ODS)
Daniel Krýsl (ODS)
Mgr.Václav Červín (SZ)
Ing.Jan Hrkal (SZ)
Mgr.Martin Hrdina (TOP09)
Petr Dvořák (KSČM)
Radek Bania (VV..)
Josef Mayer (VV..)
Libor Hejhal (ČSSD)
Adam Sadil (za zřizovatele)

VO: Ing.Andrea Kříţová
sekretář: Hana Pospíchalová
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Jaromír Tvrzník (za zřizovatele)
Eduard Šíf
Mgr. Jiří Sekyra (Masarykova demokratická strana)
Komise kultury:
Předseda: MUDr.Pavel Kejř (ODS)
VO: Ing.Andrea Kříţová
Luděk Veselý (ODS)
sekretář: Dagmar Zelená
Helena Lexová (ČSSD)
PhDr. Jan Štíbr (ČSSD)
Svatopluk Horváth (SZ)
Mgr.Ing.Jana Štefániková (SZ)
Pavel Filandr (TOP 09)
Václav Dicka (KSČM)
Petr Košárek (VV..)
Stanislav Hylán (KDU-ČSL)
Ing.Věra Kmoníčková (za zřizovatele)
Jan Novák ((Masarykova demokratická strana)
Komise územního rozvoje:
Předseda: Mgr.Václav Červín (SZ)
VO: Zdenka Klenorová
Zbyněk Zdvořák (ODS)
sekretář: Ing.Jan Nejtek
Jan Szántó (ČSSD)
René Horejsek (TOP09)
Jana Vojtilová (KSČM)
Vladimír Bulíček (VV..)
Jan Moravec (KDU-ČSL)
Pavel Remeň (CSSD)
Doc. Ing. arch. Jan Muţík, CSc.
Ing.Petr Klíma (Masarykova demokratická strana)
Regenerace měst. památek (subkomise)
Ing. Andrea Kříţová (odbor ŠKSaPP)
Doc. Ing. arch. Jan Muţík, CSc.
Jana Počíková (odbor ŠKSaPP)
Mgr. Lucie Radová (NPÚ)
Ing. Luděk Záhejský
Ing. Jan Nejtek.

VO: ing. Kříţová
sekretář: Hana Čapková

Komise dopravy (subkomise)
Radek Šíma (ODS)
zastupující VO: Bc.Lenka Kuchařová
Ing.Ivo Elman (za zřizovatele)
sekretář: Tomáš Lipš ml.
Tomáš Lipš ml. (ODS)
Josef Věrnoch (ČSSD)
Milan Kubíček (SZ)
Josef Krištof (KSČM)
Zdeněk Hofman (VV..)
Tomáš Smolek (KDU-ČSL)
Ing. Otomar Venzhöfer (Masarykova demokratická strana)
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Letopisecká
Luděk Veselý (ODS)
Mgr.Vladimíra Bitalová (ČSSD)

sekretář: Bořivoj Závodný

Komise ţivotního prostředí:
Předseda: Ing.Martina Soldatková (ODS)
VO: Ing.Pavel Gryndler
Zbyněk Zdvořák (ODS)
sekretář: Tereza Kalinová
Jaroslav Jindřich (ČSSD)
Jiří Pospíšil (SZ)
Lukáš Pařízek (KSČM)
Jana Smejkalová (VV..)
Borek Franěk (SZ)
Marie Zadraţilová (KDU-ČSL)
Ing.Milan Tejkl (Masarykova demokratická strana)
Mgr.Zora Pištěcká
Likvidační komise:
Jan Smolík (ODS)
Jan Štíbr (ČSSD)
Václav Knotek (KSČM)

sekretář: Jana Kühnová

Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (Komise PZM a MA 21):
Předseda: Mgr. Petr Hermann (zastupitel)
Sekretář: Bc. Monika Čapková (koordinátor PZM a MA 21)
Ing. Martin Veber (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Mgr. Antonín Tym (vedoucí Oddělení projektů a strategií)
Ing. Andrea Kříţová (vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče)
Mgr. Petra Smetanová (koordinátor komunitního plánování)
Ing. Lenka Broţová (správce městské zeleně)
Bc. Jana Vičarová (projektový manaţer MěÚ)
MUDr. František Praţák (Městská nemocnice Litoměřice)
por. Ing. Alena Romová (Policie ČR)
Ludmila Punčochářová (aktivní občan)
Mgr. Zora Pištěcká (aktivní občan)
Alena Kuldová (Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu)
Ing. Ivana Poláčková (Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice)
Mgr. Blanka Jeţková (ředitelka LINGUA UNIVERSAL - soukromá základní škola s.r.o.,
Litoměřice)
Mgr. Rita Vlčková (SSOŠ (1.KŠPA, s.r.o. Litoměřice)
Mgr. Zuzana Legnerová (SKP Klubíčko)
Ing. Jan Lenner, (1.místopředseda OHK Litoměřice)
Komise CR
Předseda: Kamil Soukup (ODS)
Jana Štefániková (SZ)
Pasztor Joszef (KSČM)
Jaroslav Tvrdík (VV..)

sekretář: Lenka Suchomelová
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Lukáš Znojemský (ČSSD)
Darina Waldhauserová - oblast hotelnictví
Matěj Soukup - oblast stravování
Hana Hartigová - oblast odborné školství CR
Radek Šíma - doprava v CR
Jiří Patzl – PO CCR
Komise GTE
Předseda: Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta
Místopředseda: Ing.Pavel Gryndler, vedoucí OŢP
Sekretář komise – Mgr.Antonín Tym, manaţer GTE
Členové - město Ltm - úřad
Zdenka Klenorová, pov. vedoucí OÚR
tajemník města
Odborná veřejnost
Vlastimil Myslil, hlavní geolog
P.J. Kalaš, odb. konzultant
zástupce MŢP
zástupce SFŢP
Jan Motlík, odb. konzultant, energetik
Vojtěch Doleţal, hl. konzult., SEWACO
Zástupci politických stran
Jiří Landa - zastupitel (KDU-ČSL)
Václav Knotek, zastupitel (KSČM)
Jan Szántó, místostarosta (ČSSD)
Mgr.Václav Červín, místostarosta (SZ)
MUDr.Petr Pinka, zastupitel (KN)
Mgr.Martin Hrdina, zastupitel (TOP09)
Ing.Radek Lončák, MBA, radní, předseda FV
Mgr. Karel Krejza -1.místostarosta
Projektový tým Komise GTE
Ladislav Chlupáč - starosta
Pavel Gryndler - vedoucí OŢP
Antonín Tym - manaţer GTE
Vlastimil Myslil - autor projektu
Vojtěch Doleţal - hl. konzult., SEWACO
Z 5.jednání Rady města z 21.12.2010
RM vzala na vědomí návrhy ke zlepšení prorodinné politiky města vzešlé z kulatého stolu s názvem
„Litoměřice - Obec přátelská rodině“.
RM schválila prodlouţení NS do 31.12.2014 pro Oblastní muzeum V Litoměřicích, p.o. Dlouhá
173, 412 01 Litoměřice, zastoupená paní Evou Štíbrovou.
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RM pověřila místostarostu Jana Szántá, jako oficiálního zástupce Města Litoměřic na valné hromadě
Občanského sdruţení Místní akční skupina České středohoří, aby navrhl odvolání člena správní rady
Jaroslava Tvrdíka.
RM poţádala valnou hromadu Občanského sdruţení Místní akční skupina České středohoří o
zvolení Jana Szántá do správní rady za Město Litoměřice.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LITOMĚŘIC
Z 1.jednání Zastupitelstva města z 21.ledna 2010
ZM v souladu s ust. § 44 písm d) stavebního zákona , ve smyslu ust. § 84, odst. 2, písm.y) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p., rozhodlo o pořízení 1. změny pro oba dva návrhy (lokality L1
a L2). V případě lokality L 1 bude změna pořízena pouze v části pro návrh výstavby RD.
ZM schválilo návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní
pohotovostní péče na rok 2010 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig.zápisu
ZM schválilo přijetí dotace dle § 85 písm.j ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění od
Ústeckého kraje na zajištění APP ve výši 1.230.000,- Kč a návrh smlouvy o zabezpečení
Ambulantní pohotovostní péče na rok 2010 mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací
Městská nemocnice v Litoměřicích
Z 2.jednání Zastupitelstva města ze 4. března 2010
ZM schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky Občanskému sdruţení Místní
akční skupina České středohoří, IČ: 27036952, kterým se prodluţuje splatnost do 30.11.2010.
(dodatek smlouvy viz příloha orig.zápisu).
ZM schválilo pojmenování nově vznikajících ulic dle předloţeného návrhu jménem „Ţalhostická“
v k.ú.Litoměřice a „Hrušková“ v k.ú Pokratice.
Z 3.jednání Zastupitelstva města z 15. dubna2010
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu poţívání alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích.
ZM vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení připomínek, poţadavků a podnětů k návrhu zadání
změny č. 1 Územního plánu Litoměřice.
ZM schválilo zadání změny č. 1 Územního plánu Litoměřice.
ZM schválilo návrh komise regenerace na rozdělení státních finančních prostředků z podpory
v Programu regenerace MPR na rok 2010 pro jednotlivé objekty (viz příloha orig.zápisu)
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ZM schválilo podání ţádosti o nadační příspěvek k nadaci Proměny na rekonstrukci parku
Jiráskovy sady a současně schvaluje finanční spoluúčast města na tomto projektu.
Ze 4.mimořádného jednání Zastupitelstva města z 6. května 2010
ZM schválilo rozpočtové opatření - poskytnutí dotace na činnost pro HC Stadion Litoměřice ve výši
3mil. Kč z rozpočtové rezervy města (viz příloha orig. zápisu) za dodrţení podmínek:
1.
Podání přihlášky do soutěţe 1. národní hokejové ligy.
2.
Prokazatelné pokrytí komplexního rozpočtu na celou sezónu.
3.
Prokazatelná trţba za prodej vstupenek za 500 tis.Kč.
Plnění podmínek ověří FV při ZM a poté předloţí RM a ZM.
ZM schválilo uzavření smlouvy o dotaci pro HC Stadion Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
Z 5.jednání Zastupitelstva města z 27. května 2010
ZM schválilo podání ţádosti o dotaci v rámci Revolvingového fondu Ministerstva ţivotního
prostředí ČR (4.výzva) na rozvoj MA 21 a Energetického managementu ve městě Litoměřice.
ZM schválilo zajištění spolufinancování projektu na rozvoj MA 21 a Energetického managementu
ve městě Litoměřice ze strany obce ve výši 10% z max. výše dotace 2 mil. Kč.
Z 6.jednání Zastupitelstva města 24. června 2010
ZM schválilo zadání projektové dokumentace na rekonstrukci autobusového nádraţí s limitem
celkové ceny rekonstrukce 50 mil.Kč
ZM schválilo poskytnutí půjčky ve výši 720 tis.Kč s úrokem ve výši inflace pro TJ Sokol,
Osvobození 17, Litoměřice na zateplení a opravu fasády objektu budovy Hrádku na Tyršově
náměstí v Litoměřicích za podmínky splacení do 3 let (smlouva viz. příloha orig.zápisu).
ZM schválilo podání ţádosti o dotaci z ROP SZ v rámci 15.výzvy na projekt "Modernizace
stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích". Celkové náklady projektu činí 41
mil.Kč, z toho dotace 30 mil.Kč a spoluúčast nemocnice činí 11 mil.Kč
ZM schválilo pouţití bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na
krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je
schválení a přidělení dotace na tento projekt.
ZM schválilo sníţení dosud poskytovaných měsíčních odměn členů zastupitelstva města (s
výjimkou neuvolněného místostarosty) dle přílohy prováděcího předpisu o 10 % s platností od
1.7.2010
ZM revokovalo své usnesení I.a,b ze dne 6.5.2010 a nahradilo ho zněním:
a) ZM schválilo rozpočtové opatření - poskytnutí dotace na činnost pro HC Stadion Litoměřice ve
výši 3mil.Kč z rozpočtové rezervy města takto:
1. 500 tis.Kč při podání přihlášky do soutěţe 1.národní hokejové ligy
2. Zbývající část při prokazatelném pokrytí komplexního rozpočtu na celou sezónu a při
23

prokazatelné trţbě za prodej vstupenek 500 tis.Kč
b) ZM schválilo uzavření smlouvy o dotaci pro HC Stadion Litoměřice.
Ze 7.jednání Zastupitelstva města z 5. srpna 2010
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
ZM prohlásilo farní dům Českobratrské církve evangelické, Rooseveltova ul. č. 7 v Litoměřicích za
„Místní kulturní památku“
ZM schválilo 3. komunitní plán sociálních sluţeb města Litoměřice na období let 2010 – 2013.
ZM schválilo uzavření smlouvy o půjčce ve výši 2 mil. Kč pro Středisko ekologické výchovy
SEVER k předfinancování projektu „Řeka Labe – naše společné dědictví“se splatností max. 12
měsíců od přiznání dotace.
Z 8.jednání Zastupitelstva města z 16. září 2010
ZM schválilo předloţený „Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice“.
ZM schválilo zaloţení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří a
schválilo její zakládací smlouvu (smlouva viz příloha orig.zápisu).
Zároveň ZM ukloţilo řediteli CCR v Litoměřicích Kamilu Soukupovi zabezpečit nezbytné kroky
nutné k zaloţení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří.
Z 9.mimořádného jednání Zastupitelstva města ze 7. října 2010
ZM schválilo prodej sochy J.V.Stalina nejvyšší nabídce (moţný je prodej jako uměleckého artefaktu
či jako prodej kovu do sběrných surovin dle případného zájmu), pokud to bude v souladu se
zákonem o autorských právech.
Z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města z 11. listopadu 2010
Mgr. Hermann zahájil veřejné ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Litoměřic, které mělo za
úkol zvolit nové samosprávné orgány Města Litoměřic.
Ověření mandátů jednotlivých členů ZM
Seznam zvolených členů Zastupitelstva města (ZM) Litoměřic pro volební období 2010-2014:
ODS:
Mgr. Ladislav Chlupáč
MUDr. Leoš Vysoudil
MUDr. Petr Kubec
MUDr. Pavel Kejř
Ing. Radek Lončák
Mgr. Karel Krejza
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Ing. Ivo Elman
Ing. Zdeněk Bezděka
Ing. Milan Grmela
Ing. Martina Soldatková
ČSSD:

MUDr. Hassan Mezian
Ing. Vladimír Kestřánek
Mgr. Petr Hošek
Ing. Lukáš Znojemský
Jan Szántó
Helena Lexová

KSČM:

PaedDr. Zdeněk Dušek
František Kadeřábek
Václav Knotek
Alena Pávková

Strana zelených:

VV s podporou
ţivnostníků:

Mgr. Petr Hermann
Mgr. Václav Červín

MUDr. Petr Pinka
Jaroslav Tvrdík

TOP 09:

MUDr. Vladislav Procházka
Mgr. Martin Hrdina

KDU-ČSL:

Jiří Landa

Sloţení slibu členů zastupitelstva města
Schválení jednacího řádu ustavujícího ZM (včetně způsobu volby)
ZM schválilo volení starosty a místostarostů veřejnou volbou.
Volba uvolněného starosty města
ZM zvolilo Mgr. Ladislava Chlupáče uvolněným starostou města Litoměřic.
Stanovení počtu uvolněných/ neuvolněných místostarostů
ZM stanovilo 1 uvolněného a 2 neuvolněné místostarosty města.
Volba místostarostů města Litoměřic- § 91 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
ZM zvolilo pana Mgr. Karla Krejzu na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.
ZM zvolilo pana Jana Szántá na funkci neuvolněného 2. místostarosty města Litoměřic.
ZM zvolilo pana Mgr. Václava Červína na funkci neuvolněného 3. místostarosty města Litoměřic.
Stanovení počtu členů RM
ZM stanovilo počet členů Rady města Litoměřice na 9 členů.
Volba členů Rady města Litoměřic
ZM zvolilo za dalších 5 členů Rady města Litoměřic MUDr. Pavla Kejře, Ing. Radka Lončáka
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MBA, Ing.Ivo Elmana, MUDr. Hassana Meziana a Ing. Vladimíra Kestřánka.
Volba předsedy a členů Finančního (FV) při ZM
ZM zřídilo Finanční výbor při ZM a volí pana Ing. Radka Lončáka,MBA jeho předsedou.
ZM zvolilovolí paní Jaroslavu Elmanovou, Janu Pavlasovou, Ing.Vladimíra Kestřánka, Josefa
Čecha, Ing. Petra Kvapila, Jaroslava Marka a Václava Knotka členy Finančního výboru při ZM.
Volba předsedy a členů Kontrolního výboru (KV) při ZM
ZM zřidilo Kontrolní výbor při ZM a volí pana PaedDr. Zdeňka Duška jeho předsedou.
ZM zvolilo paní Hanu Mráčkovou, Annu Matulovou, Helenu Lexovou, Jaroslava Kocmana a
Martina Legnavského členy Kontrolního výboru při ZM.
Z 2.jednání Zastupitelstva města Litoměřic z 16. prosince 2010
ZM vzalo na vědomí rezignaci paní Jany Pavlasové na členství ve Finančním výboru při ZM.
ZM zvolilo paní Janu Pavlasovou členkou Kontrolního výboru při ZM.
ZM schválilo rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu roku 2011 ve výši
měsíčního čerpání maximálně 1/12 skutečných výdajů roku 2010.
ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za pouţití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vydalo Územní plán Litoměřice formou opatření obecné
povahy (OOP).
ZM schválilo prodej bronzové sochy J.V.Stalina panu Miroslavu Köllnerovi, Senecká 493/11 Plzeň,
za kupní cenu 172.000,- Kč (nabídka kupujícího viz příloha orig. zápisu.
ZM schválilo rozpočtové opatření – plnění příjmové a výdajové části – akce „Prodej sochy
J.V.Stalina“ – ÚZ 3404/3400 ve výši 172.000,- Kč s tím, ţe ve výdajové části budou tyto finanční
prostředky pouţity na náklady spojené s pořízením sochy K.H.Máchy a oslavami 200.výročí
narození K.H.Máchy.

Události chronologicky:
LEDEN
Česká republika:
Státní kasa je stále v mínusu
Včera 3. ledna oznámil premiér naší vlády Jan Fischer, ţe za loňský rok skončila státní kasa
v minusu 195 miliard korun, coţ je nejvíce v novodobé historii Česka.
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ÚNOR
Česká republika:
Počet kulturních památek roste
Vláda schválila 8. února rozšíření seznamu národních kulturních památek o 38 objektů, takţe od
1. července, kdy její rozhodnutí vejde v platnost, jich bude v Česku 274 (z 90 tisíc tisíc kulturních
památek). Mezi nové národní kulturní památky patří například Zemský hřebčinec v Písku, hotel
Avion v Brně, Děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v Mostě, čistírna odpadních vod v Bubenči a
dalších 270 objektů. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Litoměřice jsou 2
národní kulturní památky z 670 kulturních památek.
Dělnická strana zrušena
Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl ve středu 17. února 2010 o zrušení Dělnické strany (DS).
Jde o historicky první rozsudek tohoto tipu v polistopadové historii nejen v Česku, ale i ve střední
Evropě. Na verdiktu se jednomyslně shodlo všech sedm členů senátu. Soud argumentoval pro
zrušení strany tím, ţe Dělnická strana:
- navazuje na ideologii německého nacionálního socialismu
- vstřebala osoby z krajně pravicové scény neštítící se násilí
- je zaloţena na ideologii nenávisti a násilí, její proměna není moţná
- programově směřuje k odstranění demokratických základů právního státu
- vyvolává národnostní, rasovou, etnickou a sociální nesnášenlivost
- je úzce provázána s Národním odporem a Autonomními nacionalisty.
Lidé stále nejvíce důvěřují Fischerově vládě
ČTK zveřejnila, ţe podle únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) lidé
i nadále nejvíce důvěřují úřednické vládě Jana Fischera. Vláda je u občanů populárnější neţ
prezident Václav Klaus. Zatímco vládě vyjádřilo důvěru 73 procent, Klausovi 69 procent
dotazovaných. Vláda předčila prezidenta v hodnocení důvěryhodnosti poprvé loni v listopadu.
Nejméně lidé věří Poslanecké sněmovně, takto se vyjádřila téměř pětina lidí. V Senát je důvěra
jen nepatrně vyšší. Lépe si vedou obecní zastupitelstva: tento měsíc jim věřovalo 55 procent
dotazovaných. Krajským zastupitelům důvěřuje 38 procent lidí.

BŘEZEN
Česká republika:
Princ Charles s chotí v Praze
Následník britského trůnu princ Charles se svou chotí Camillou v sobotu 20. března 2010 po
poledni přiletěli do Prahy na čtyřdenní návštěvu. Je to jejich poslední cíl při cestě střední Evropou.
Pár přijíţdí po zastávkách v Maďarsku a Polsku. Charlese s Camillou přijal prezident Václav Klaus
s manţelkou Livií. Charles je v Česku oficiálně popáté, Camilla poprvé, několikrát zde však byla soukromě.

Litoměřice:
Starostové v Litoměřicích diskutovali o problémech obcí
Zhruba stovka starostů Ústeckého kraje dnes ráno 3.3.2010 nastoupila v Litoměřicích na palubu
lodi Porta Bohemica. Pod záštitou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče se zde konalo 5. setkání
starostů Ústeckého kraje, které pořádala společnost Regionservis.
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Program zaměřili organizátoři na financování a ekonomický rozvoj, zvýšení výkonnosti
územních samospráv v oblastech bezpečnosti silničního provozu, resp. ochrany obyvatelstva,
ochrany ţivotního prostředí, obnovitelných zdrojů energie a zhodnocování volných finančních
prostředků vhodnou investicí. Starostům byly představeny i různé novinky, jako například levné
řešení na údrţbu komunikací, zeleně, případně moţnost svozu vyslouţilých elektrospotřebičů v
případě, ţe nemají v obci sběrný dvůr.
Jako kaţdý rok, tak i letos podpořily Litoměřice Tibet
Vlajka pro Tibet - to je název jiţ tradiční akce - vyvěšování tibetské vlajky vţdy 10. března, jako
vzjádření podpory utlačovanému tibetskému lidu. Tento den si připomínáme tibetské národní
povstání proti okupaci, které vypuklo 10. března 1959. Při jeho potlačení bylo zabito přes 86 000
Tibeťanů.
Stříbrné webové stránky Litoměřic
Město Litoměřice bodovalo v soutěţi o nejlepší webové stránky Ústeckého kraje. V průběhu
slavnostního vyhlášení výsledků si cenu z rukou hejtmanky Ústeckého kraje převzali tajemník úřadu
Petr Panaš a informatik Jan
Černý
hned
ve
dvou
kategoriích.
V hlavní kategorii Nejlepší
webové stránky měst skončily
Litoměřice za Mostem na
druhém místě. Pomyslnou
bronzovou
příčku
pak
obsadily v kategorii Nejlepší
elektronická sluţba. Porota v
této souvislosti ocenila fakt,
ţe na webových stránkách
Litoměřic naleznou zájemci i
územní plány obcí spadajících
do působnosti Litoměřic,
mapu města s informacemi o
tom, kde například jsou
autobusové a ţelezniční zastávky, zastávky městské hromadné dopravy, kontejnerová stání, ale
například i mapku míst, kde se lze bezdrátově připojit k internetu. Kategorii Nejlepší webové
stránky obce pak získal další zástupce Litoměřicka, obec Libochovany.
Vlak z Dráţďan vítal starosta a kapela Old stars band
Zhruba padesátku hostů přivezl 27. března, dvacet minut po desáté hodině, do Litoměřic vlak z
Dráţďan. Šlo o první jízdu nového vlakového spoje, jehoţ pravidelný provoz bude oficiálně zahájen
na lince zrychlených osobních vlaků mezi oběma městy 2. dubna. Aţ dosud tento sezónní spoj
končil v Děčíně. Letos prvně pokračuje do Ústí n. L. a Litoměřic. Hosty, mezi nimiţ byli zástupci
města Dráţďany, Českých drah, jejich německých protějšků a radní Ústeckého kraje Radek Vonka,
přivítali v Litoměřicích představitelé zdejší radnice, krajská radní Jana Ryšánková a kapela Old stars
band. Po slavnostním přestřiţení pásky je výletní vláček vezl na okruţní jízdu městem, do
ţernoseckého vinařství a na loď Porta Bohemica.
Linka bude v provozu po dobu letní turistické sezony od Velikonoc do konce října, vţdy o
víkendech a o státních svátcích v sousedním Sasku. Vlak přijede do Litoměřic v 10.20 hodin. Zpět
poveze návštěvníky v 15.07 hodin. Jeho provoz je na našem území po dohodě s Českými drahami
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součástí smlouvy o závazku veřejné sluţby s Ústeckým krajem, a spadá tak do systému dopravní
obsluţnosti kraje.

DUBEN
Česká republika:
Klaus na Hradě přivítal dva nejmocnější muže světa
Český prezident Václav Klaus přivítal ve čtvrtek 8. dubna 2010 na Praţském hradě dva
nejmocnější muţe světa, amerického prezidenta Baracka Obamu a jeho ruský protějšek, Dmitrije
Medvěděva. Americký prezident dorazil do metropole 8. dubna ráno svým letounem Air Force One
zhruba ve čtvrt na deset. Ihned po příletu zamířil na Hrad. Aţ poté dorazil Medvěděv, který je v
Praze jiţ od středy. Medvěděv zastává prezidentskou funkci déle neţ Obama, a proto podle
protokolu přijel jako druhý. Všichni tři státníci se za slunečného počasí společně vyfotografovali v
zahradách Praţského hradu, pak Obama a Medvěděv zamířili do Hudebního salónku k
bilaterálnímu jednání.
Krátce po poledni podepsali ve Španělském sále Praţského hradu americký prezident Barack
Obama a ruský prezident Dmitrij Medvěděv smlouvu o omezení strategických zbraní. Smlouva jasně
definuje, ţe Spojené státy i Rusko o třetinu zredukují své jaderné arzenály, a dále tak posouvá limity,
které udávaly původní smlouva START z roku 1991 a moskevská smlouva z roku 2002. Obama
předpokládá ratifikaci smlouvy americkým Senátem ještě letos, podobnou dynamiku
ratifikace přislíbil i Medvěděv.
Zatímco Medvěděv po jednání s Obamou a slavnostním obědě pořádaném prezidentem Václavem
Klausem z Česka odcestoval, americký prezident se večer setkal s prezidenty a premiéry 11
evropských zemí bývalého východního bloku.

Litoměřice:
Uctění památky polských obětí
Biskup Jan Baxant, starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč,
místostarostové Jiří Landa a
Jaroslav Tvrdík, radní Pavel Kejř,
Radek Lončák a další zástupci
litoměřické radnice uctili v
sobotu 17. dubna v pravé poledne
minutou ticha u bronzové
pamětní desky umístěné v
podloubí radnice na Mírovém
náměstí památku obětí leteckého
neštěstí nedaleko Smolenska. U
nápisu „Cítíme s polským
národem“ zapálili svíčku a
poloţili květiny. Společně tak
vyjádřili soustrast sousednímu národu, pro něhoţ je smrt prezidenta, jeho manţelky a dalších čelních
představitelů státu obrovskou národní tragédií.
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KVĚTEN
Česká republika:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly v pátek 28. května (14.0022.00) a v sobotu 29. května (08.00 aţ 14.00) 2010 - 29. května. Volebním obvodem byla celá ČR.
Celkové výsledky hlasování v ČR
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky
hlasy
hlasů
celkem zprac. v % v seznamu obálky účast v %
14 894 14 894 100,00 8 415 892 5 268 098 62,60
5 263 822 5 230 859
99,37
Politická strana
ČSSD
ODS
TOP 09
KSČM
VV
KDU-ČSL
SPOZ
Suveren.
SZ
DSSS
ČPS
Svobodní
PB
Občané
M
KONS
"KČ"
STOP
SPR-RSČ
ČSNS2005
KH
HS
ES
ČSNS
LIB
NP

Získaných hlasů v %
22.09 %
20.22 %
16.71 %
11.27 %
10.88 %
4.39 %
4.33 %
3.67 %
2.44 %
1.14 %
0.81 %
0.74 %
0.47 %
0.26 %
0.23 %
0.08 %
0.08 %
0.06 %
0.04 %
0.03 %
0.02 %
0.01 %
0.01 %
0.01 %
0.00 %
0.00 %

Počet získaných hlasů
1155267
1057792
873833
589765
569127
229717
226527
192145
127831
59888
42323
38894
24750
13397
11914
4232
4024
3155
1993
1371
1099
552
522
295
260
186

Získaných mandátů
56
53
41
26
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sestavování vlády
Ačkoliv nejvíce hlasů a mandátů ve volbách získala ČSSD, sama ani společně s KSČM
nedosahovala většiny mandátů. Ostatní tři úspěšné strany, tedy ODS, TOP 09 a Věci veřejné,
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dohromady získaly 118 z 200 mandátů. Bohuslav Sobotka, který se po odstoupení Jiřího Paroubka z
vedení ČSSD za stranu vyjadřoval, poţadoval po prezidentovi, aby ČSSD jako vítězná strana byla v
souladu s ústavními zvyklostmi pověřena jednáním o sestavení vlády, rovněţ předseda TOP 09 Karel
Schwarzenberg sdělil prezidentovi svůj názor, ţe by měl dostat první šanci podle zvyklostí
představitel vítězné ČSSD, stejný názor vyjádřili i Radek John z VV a Vojtěch Filip z KSČM,
zatímco Petr Nečas vyjádřil názor, ţe jednáním o sestavení vlády by měl být pověřen on. Vojtěch
Filip za KSČM navíc při jednáních s prezidentem poţadoval, aby nebyl nikdo pouze pověřen
sestavením nové vlády, ale aby byl rovnou jmenován nový premiér. Prezident Václav Klaus jiţ od
prvních dní po volbách prohlašoval, ţe nevidí jinou moţnost koalice, neţ koalici tří stran s většinou
118 hlasů, ale s formálním pověřením či jmenováním i po schůzce s představiteli všech
parlamentních stran dne 31. května vyčkával na výsledky dalších jednání.

Litoměřice:
Pití alkoholu na vymezených prostranstvích je zakázáno
V Litoměřicích od května platí nová vyhláška, která zakazuje poţívání alkoholických nápojů na
vymezených veřejných prostranstvích. V poslední době stále přibývalo stíţností občanů na lidi
popíjející alkohol na veřejném prostranství, kteří nevhodným chováním obtěţují okolí. Přivolané
městské policii v minulosti nezbývalo, neţ záleţitost řešit domluvou. Přijetím nové vyhlášky jiţ
mohou za její porušení uloţit pokutu.
Mezi veřejná prostranství, kde je konzumace alkoholických nápojů zakázána, patří: Jiráskovy
sady, parky U Hvězdárny, u domova důchodců, u prof. Blumentritta, park na Mostné hoře a dále
Mírové, Mariánské, Tyršovo a Dómské náměstí, ulice Dlouhá, Ţiţkova, Praţská, Rooseveltova,
Heydukova. Zákaz se týká i veřejného prostranství v okolí nákupního střediska Severka (vymezeno
ulicemi U Katovny, Werichova, Komenského a Liškova), veřejného prostranství před nákupním
střediskem Albert vymezené vzdáleností sto metrů od hlavního vchodu do provozovny, před
nákupním střediskem Kaufland, Interspar a OBI.
Zákaz konzumace alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích se nevztahuje na vinobraní,
vánoční trhy, rozsvěcení vánočního stromku, hasičské slavnosti, stejně tak nebude uplatňován ve
dnech 31. prosince a 1. ledna. O udělení případných výjimek rozhodují radní města na základě
podané ţádosti.

ČERVEN
Česká republika:
Odchod staré vlády a vznik nové
- V pátek 4. června 2010 prezident Václav Klaus pověřil sestavením vlády Petra Nečase.
- V pátek 25. června 2010 pan prezident přijal na Praţském hradě z rukou premiéra Jana
Fischera demisi vlády České republiky a současně pověřil Jana Fischera k prozatímnímu
řízení vlády ČR do okamţiku jmenování vlády nové.
- V pondělí 28. června jmenoval prezident republiky Václav Klaus na Praţském hradě
RNDr. Petra Nečase premiérem a pověřil jej sestavením nové vlády České republiky.
- Koncem června se tři jednající strany soustředily na velmi podrobné projednávání
některých témat programového prohlášení vlády.
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Litoměřice:
Starosta přijal na radnici významné matematiky
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč přivítal na radnici účastníky třídenní 17. mezinárodní
matematické konference, která od středy 2. června do pátku 4. června probíhala v Litoměřicích.
Nechyběla mezi nimi ani rektorka Univerzity J.E.Purkyně Iva Ritschelová. V sále hotelu Koliba
jednalo ve dvou sekcích třicet významných matematiků pocházejících převáţně z Polska, Slovenska
a České republiky. Hostiteli konference byli vedoucí katedry matematiky a ICT, proděkan
Pedagogické fakulty ústecké univerzity Lukáš Círus a univerzitní profesor ústecké univerzity Jan
Melichar. Oba přitom jsou občany města Litoměřice.
Cílem konference bylo hledat způsoby, jejichţ prostřednictvím by odborníci prezentovali
matematiku veřejnosti jako vědu, která je pro společnost významná

ČERVENEC
Česká republika:
Koaliční dohoda
V pondělí 12. července 2010 byla mezi Občanskou demokratickou stranou, TOP 09 a Věci
veřejnými podepsána koaliční smlouva, která byla ovšem jen velmi obecně definovaná a strany tak
čekalo vyjednávání o konkrétních podobách reforem v průběhu
Prezident jmenoval novou vládu
Prezident republiky Václav Klaus v úterý dne 13. července 2010 podle čl. 68 odst. 2 ústavního
zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jmenoval na návrh předsedy vlády RNDr. Petra
Nečase ostatní členy vlády a pověřil je řízením ministerstev.
Nově jmenovaní členové vlády:
RNDr. Petr Nečas (ODS)
předseda vlády
Karel Schwarzenberg (TOP 09)
1. místopředseda vlády a ministr pověřený řízením Ministerstva zahraničních věcí
Mgr. Radek John (VV)
místopředseda vlády a ministr pověřený řízením Ministerstva vnitra
Ing. Miroslav Kalousek (TOP 09)
ministr pověřený řízením Ministerstva financí
RNDr. Alexandr Vondra (ODS)
ministr pověřený řízením Ministerstva obrany
Ing. Martin Kocourek (ODS)
ministr pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu
JUDr. Jiří Pospíšil (ODS)
ministr pověřený řízením Ministerstva spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Dr. Ing. Jaromír Drábek (TOP 09)
ministr pověřený řízením Ministerstva práce a sociálních věcí
JUDr. Vít Bárta (VV)
ministr pověřený řízením Ministerstva dopravy
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Ing. Ivan Fuksa (ODS)
ministr pověřený řízením Ministerstva zemědělství
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. (TOP 09)
ministr pověřený řízením Ministerstva zdravotnictví
Mgr. Josef Dobeš (VV)
ministr pověřený řízením Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
Mgr. Pavel Drobil (ODS)
ministr pověřený řízením Ministerstva ţivotního prostředí
MUDr. Jiří Besser (TOP 09)
ministr pověřený řízením Ministerstva kultury
Ing. Kamil Jankovský (VV)
ministr pověřený řízením Ministerstva pro místní rozvoj

SRPEN
Litoměřice
Starostové Litoměřic a Ţatce podepsali memorandum
Vytvářet společné produkty v oblasti cestovního ruchu hodlají města Litoměřice a Ţatec. V té
souvislosti starostové obou měst Ladislav Chlupáč a Erich Knoblauch podepsali ve středu 4. srpna
2010 v právě budovaném ţateckém Chrámu chmele a piva „Memorandum o vzájemné spolupráci“.
Litoměřice pomáhaly zaplaveným oblastem
Povodeň, která zasáhla ve dnech 7. aţ 9. srpna Ústecký a Liberecký kraj, se Litoměřic dotkla
pouze okrajově. Přesto se do pomoci postiţeným oblastem zapojila pracovní skupina města, s níţ
úzce spolupracovala i městská policie, technické sluţby a jednotka sboru dobrovolných hasičů.
Členové komise situaci průběţně monitorovali a podávali informace starostům obcí postiţených
povodní, jeţ spadají do správního obvodu litoměřického úřadu. Litoměřičtí dobrovolní hasiči
odstraňovali dřeviny v Pokratickém potoce, společně s pracovníky technických sluţeb a městskou
policií řešili situaci v Kamýcké ulici a čerpali vodu ze sklepa v rodinném domku v ulici Horova.
Zasahovali i mimo Litoměřice, a to při odstranění vyvráceného stromu na komunikaci v Hlinné a na
Děčínsku. Konkrétně v obci Jánská, kde čistili vodou a bahnem zasaţená prostranství a odčerpávali
vodu ze zatopených domů. Vodu čerpali i v Pohořanech a ve Skalici. Město Litoměřice se zapojilo
do pomoci i tím, ţe zapůjčilo vysoušeče Ploskovicím, Bílému Kostelu nad Nisou, Kunraticím u
Cvikova a Cvikovu. Na základě rozhodnutí radních byla zaslána dvacetitisícová částka obci
Chřibská na odstranění povodňových škod.
Nové sídlo Czech POINTU
Sídlo Czech POINTU Městského úřadu v Litoměřicích, kde vám vydají výpis z rejstříku trestu, z
katastru nemovitostí nebo úředně osvědčí důleţitou listinu, se změnilo. Zatímco dříve sídlilo v
recepci městského úřadu, od tohoto týdne se nachází o několik málo metrů dál, na místě bývalého
informačního centra městského úřadu.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou sluţbu pro komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je moţné získat a ověřit data z veřejných i
neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, zřídit si datovou schránku a
nechat si převézt zprávy z datových schránek do ověřené úřední podoby s platností originálu. Jde
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tedy o maximální vyuţití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány poţadavky na
občany.
Starosta přijal na radnici nového litoměřického děkana
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč pozval na radnici nového litoměřického děkana R.D.
ICLic. Józefa Szeligu. Během přátelského setkání, které se uskutečnilo v pondělí 30. srpna 2010
dopoledne, ocenil zájem nového děkana o dění ve městě a popřál mu v jeho sluţbě hodně štěstí.

ZÁŘÍ
Litoměřice
Čtyřkoalice v Litoměřicích se v září rozpadla
Koalice sloţená ze zástupců ODS, SDLŢ, SNKSZ a KDU je jiţ minulostí. Zástupci Sdruţení
drobných litoměřických ţivnostníků nesouhlasí s návrhem první změny územního plánu, a ačkoliv
oba radní pro změnu původně hlasovali, postupně změnili názor. Měsíc a půl před komunálními
volbami tak ukončili koaliční spolupráci. I přes rozpory zůstává Jaroslav Tvrdík uvolněným
místostarostou a Vlastimil Chovaneček radním. Toto rozhodnutí je spíše demonstrativní a nemá
ţádný vliv na chod města. Občanská demokratická strana má celé čtyři roky v radě nadpoloviční
většinu a většinu rozhodnutí tak mohou dělat bez účasti dalších koaličních partnerů.
Starosta se rozloučil s filipínskou velvyslankyní
Za zhruba rok trvající vzájemnou spolupráci mezi Litoměřicemi a Filipínami poděkoval dnes
starosta Ladislav Chlupáč filipínské velvyslankyni v České republice Regine Irene Sarmiento. Šlo o
jedno z posledních setkání s diplomatkou, která ve své funkci po poměrně krátké době končí a vrací
se do rodné země.
Velvyslankyně Sarmiento se účastnila řady kulturních akcí Litoměřic. Tedy města mezi Filipínci
velmi oblíbeného. Důvodem je dávné přátelství filipínského národního hrdiny José Rizala a
litoměřického středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta. Oba muţi zde mají busty. Jejich
přátelství pak dokumentuje expozice instalovaná ve starobylém objektu bašty ve Velké
Dominikánské ulici, která byla i za účasti paní Sarmiento otevřena loni v srpnu.
Makedonci přijeli do Litoměřic na zkušenou
Skupina téměř dvaceti zástupců municipalit z Makedonie přijela ve čtvrtek 9. září do Litoměřic
na zkušenou. Zajímala je hlavně energetická koncepce města Litoměřice, které je známé jako
úspěšný propagátor alternativních zdrojů energie a jeden z nejaktivnějších členů Národní sítě
Zdravých měst. Zástupcům měst a obcí, jeţ mají v Makedonii na starosti právě oblast energetiky,
nejprve starosta Ladislav Chlupáč představil projekty realizované v posledních letech. Ať jiţ jde o
podporu instalace fotovoltaických panelů, instalaci tepelných čerpadel, způsoby, jimiţ lze dosáhnout
energetických úspor, případně stavbu vodních elektráren na Labi.
Starosta představil vizi energeticky soběstačného města
Projekt stavby geotermální teplárny v Litoměřicích a energetická koncepce tohoto města se opět
dostaly do centra pozornosti. Po skupince zástupců municipalit z Makedonie přijeli ve čtvrtek 16.
září do Litoměřic novináři z Polska, Německa, ale i z Čech, kteří se zajímali právě o tuto oblast.
Jejich cesta proběhla na základě grantu poskytnutého Nadací Konráda Adenauera.
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ŘÍJEN
Česká republika:
Senátní volby:
Senátní volby proběhly ve dvou kolech. V pátek 15. a sobotu 16. října 2010 proběhlo 1. kolo voleb do
jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR.
2. kolo senátních voleb proběhlo v pátek 22. a sobotu 23. října 2010. V Litoměřicích se tentokrát do Senátu
nevolilo.

Výsledky Senátních Voleb 2010:
Volební účast v senátních volbách - 1. kolo: 44.59 %; 2. kolo: 24.64 %
Bylo zvoleno: 12 senátorů ČSSD, 8 senátorů ODS, 2 senátoři TOP 09 + STAN, 2 senátoři
Severočeši.cz, 2 senátoři KDU-ČSL, 1 senátorka Nestraníci
Nové sloţení Senátu:
41 senátorů ČSSD, 25 senátorů ODS, 5 senátorů KDU-ČSL, 2 senátoři KSČM,
5 senátorů TOP 09 + STAN, 2 senátoři Severočeši.cz, 1 senátorka Nestraníci

Litoměřice:
Komunální volby:
V pátek 15. a v sobotu 16. října 2010 se v celé ČR konaly komunální volby.
Výsledky - celá ČR:
Okrsků:
16 948
Zpracováno:
16 948 (100,00 %)
Zapsaných voličů: 10 216 086 Odevzdaných obálek: 4 826 184
Vydaných obálek: 4 834 126 Platných hlasů:
90 242 385
Účast voličů byla 47,3%
Výsledky Okres Litoměřice:
Okrsků:
217
Zpracováno:
217 (100,00 %)
Zapsaných voličů: 94 997 Odevzdaných obálek: 47 110
Vydaných obálek: 47 142 Platných hlasů:
684 352
Účast voličů byla 59,4%
Výsledky Město Litoměřice
Volených zastupitelů:
Okrsků:
Zapsaných voličů:
Vydaných obálek:

27
30
19 695
7 929

Účast voličů byla 40,3%
Zpracováno:
30 (100,00 %)
Odevzdaných obálek: 7 925
Platných hlasů:
195 241

Účast voličů byla 40,3%
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Výsledky volební strany
Strana
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kan.
VV s podporou ţivnostníků
27
Strana zelených
27
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
27
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 14
Masarykova demokratická strana 26
Komunistická str.Čech a Moravy 27
TOP 09
27
Občanská demokratická strana
27
Česká str.sociálně demokrat.
27

Hlasů
13 477
14 759
11 743
2 067
4 056
30 032
12 618
67 971
38 518

6,90 %
7,56 %
6,01 %
1,06 %
2,08 %
15,38 %
6,46 %
34,81 %
19,73 %

Man.
2
2
1
0
0
4
2
10
6

Počet získaných hlasů pro jednotlivé zastupitele:
Jméno příjmení
Mgr. Ladislav Chlupáč
MUDr. Leoš Vysoudil
MUDr. Petr Kubec
MUDr. Pavel Kejř
Ing. Radek Lončák MBA
Mgr. Karel Krejza
Ing. Martina Soldatková
Ing. Milan Grmela
Ing. Zdeněk Bezděka
Ing. Ivo Elman
MUDr. Hassan Mezian
Ing. Vladimír Kestřánek
Mgr. Petr Hošek
Ing. Lukáš Znojemský
Jan Szántó
Helena Lexová
PaedDr. Zdeněk Dušek
František Kadeřábek
Jiří Landa
Václav Knotek
Alena Pávková
MUDr. Vladislav Procházka
Mgr. Petr Hermann
Mgr. Václav Červín
MUDr. Petr Pinka
Mgr. Martin Hrdina
Jaroslav Tvrdík

Strana
Hlasů
Občanská demokratická strana
3 616 5,31 %
Občanská demokratická strana
2 981 4,38 %
Občanská demokratická strana
2 875 4,22 %
Občanská demokratická strana
2 811 4,13 %
Občanská demokratická strana
2 788 4,10 %
Občanská demokratická strana
2 706 3,98 %
Občanská demokratická strana
2 618 3,85 %
Občanská demokratická strana
2 597 3,82 %
Občanská demokratická strana
2 586 3,80 %
Občanská demokratická strana
2 508 3,68 %
Česká str.sociálně demokrat.
2 075 5,38 %
Česká str.sociálně demokrat.
1 832 4,75 %
Česká str.sociálně demokrat.
1 692 4,39 %
Česká str.sociálně demokrat.
1 591 4,13 %
Česká str.sociálně demokrat.
1 510 3,92 %
Česká str.sociálně demokrat.
1 444 3,74 %
Komunistická str.Čech a Moravy
1 430 4,76 %
Komunistická str.Čech a Moravy
1 417 4,71 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1 333 11,35 %
Komunistická str.Čech a Moravy
1 293 4,30 %
Komunistická str.Čech a Moravy
1 160 3,86 %
TOP 09
1 082 8,57 %
Strana zelených
1 015 6,87 %
Strana zelených
981 6,64 %
VV s podporou ţivnostníků
751 5,57 %
TOP 09
732 5,80 %
VV s podporou ţivnostníků
728 5,40 %

Volby v Litoměřicích i tentokrát vyhrála Občanská demokratická strana. V komunálních volbách
získala od voličů 35 % hlasů, coţ jí přineslo deset míst v zastupitelstvu. Zopakovala tak výsledek,
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kterého dosáhla před čtyřmi lety. Lídr kandidátky ODS nynější starosta Ladislav Chlupáč dostal
absolutně nejvyšší počet preferenčních hlasů. Je tedy pravděpodobné, ţe opět stane v čele radnice.
Jednání o příštím sloţení radnice byla ukončena
Zástupci místního sdruţení Občanské demokratické strany ukončili jednání s představiteli
politických stran a sdruţení, které získaly důvěru voličů, a tím i mandáty v zastupitelstvu. Na
základě výsledků komunálních voleb a následných jednání, budou vedení radnice a rada města
sloţeny vedení města by tedy měla být zastoupena Občanská demokratická strana jako přesvědčivý
vítěz voleb, Česká strana sociálně demokratická, jeţ získala u voličů druhý nejvyšší počet hlasů a v
pořadí čtvrtá Strana zelených. Výše tři zmíněné strany mají v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu
osmnáct zástupců.
Tajemník úřadu rezignoval na svoji funkci a z Městského úřadu odchází
Koncem října tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Petr Panaš rezignoval na svoji funkci. K
31. říjnu končí ve funkci, kterou vykonával zhruba rok a půl. Místo tajemníka opouští na základě
vlastního rozhodnutí. Na uvolněnou pozici bude vyhlášeno výběrové řízení.

LISTOPAD
Litoměřice:
Nově zvolení zastupitelé převzali osvědčení
Osvědčení o zvolení převzali v pondělí odpoledne 8. listopadu 2010 v obřadní síni Městského
úřadu v Litoměřicích z rukou tajemníka úřadu Martina Vebera noví zastupitelé. Hájit zájmy města
bude osm nových tváří. Zbývajících devatenáct jiţ tuto funkci vykonávalo v minulém volebním
období.
Post starosty Litoměřic obhájil Ladislav Chlupáč
Litoměřická radnice má nové vedení. Šestadvacet zástupců politických stran a sdruţení, kteří
získali v komunálních volbách důvěru voličů na další čtyřleté období, sloţilo ve čtvrtek dne 11.
listopadu v domě kultury na ustavujícím jednání slib zastupitele. Chyběl pouze Petr Kubec (ODS),
který byl omluven a slib sloţí dodatečně. Volba starosty, místostarostů, předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru rady města proběhla v souladu s předchozím koaličním
vyjednáváním vedeným vítěznou stranou voleb, tedy ODS. Prvním muţem radnice se opět stal Mgr.
Ladislav Chlupáč. Občanští demokraté mají i prvního uvolněného místostarostu, jímţ byl zvolen
dosavadní radní Mgr. Karel Krejza. Post druhého a třetího místostarosty je neuvolněný. Zastávat jej
budou Jan Szántó (ČSSD) a Mgr. Václav Červín (Strana zelených).
Pietní akt u hrobu generála Františeka Chábery
V pondělí 1. listopadu se konal pietní akt u hrobu generála Františeka Chábery, jehoţ 11. výročí
úmrtí si Litoměřičané za účasti představitelů města a příbuzných hrdiny připomněli.
František Chábera býval příslušníkem 312. stíhací perutě ve Velké Británii a v posledních letech
války i 1. československého smíšeného pluku v SSSR. Bitev nad Velkou Británií a okupovanou
Evropou se účastnil nejen s 312. stíhací perutí, ale i jako noční stíhač. Po válce se nevyhnul
komunistickým represím. Rehabilitován a doceněn byl aţ po roce 1989.
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Vedení města si připomnělo listopadové události

V předvečer 17. listopadu, kdy si připomeneme jiţ 21. výročí Sametové revoluce, poloţili
květinu na počest významné události novodobých dějin nově zvolení radní města Litoměřice v čele
se starostou L. Chlupáčem. Učinili tak v podloubí radnice u bronzové pamětní desky, kterou na
památku obětí válek a totalitních reţimů nechalo loni instalovat město Litoměřice a Nadační fond
Kalich Alexandra Vondry.

PROSINEC
Litoměřice:
Komise vybrala nového tajemníka
Výběrové řízení na místo tajemníka Městského úřadu v Litoměřicích bylo ukončeno. Jeho
vítězem se stal čtyřiačtyřicetiletý Ing. Karel Chovanec z Litoměřic, který dosud pracoval v řídící
funkci na ministerstvu obrany. Do funkce nastoupí 1. ledna roku 2011.
Do výběrového řízení se přihlásilo dvacet uchazečů, z nichţ dva byli vyřazeni pro nesplnění
podmínek. K ústním pohovorům se jich následně dostavilo čtrnáct.

l4L
38

II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA,
HOSPODÁŘSKÝ ŢIVOT
a) Hospodaření města

Rozpočet města Litoměřic na rok 2010
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010
(Usnesení zastupitelstva města Litoměřic 10.12.2009)
Kapitola

odbor ekonomický
odbor správní
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
odbor správy majetku města a odd.
bytového hosp. a lesního hosp.
05 odbor ţivotního prostředí
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
07 odbor - stavební úřad
08 odbor územního rozvoje
09 městská policie
23 oddělení obrany a krizového řízení
24 odbor - obecní ţivnostenský úřad
85 odbor dopravy a silničního hosp.
91 oddělení projektů a strategií
celkem
01
02
03
04

Příjmy

Výdaje

Financování

270 162,00
48 376,00
14 796,00
79 649,00

85 525,00
104 008,00
105 528,00
27 432,00

30 002,00
1 949,00
0,00
0,00

4 670,00
411,00
380,00
2 932,00
2 050,00
0,00
700,00
15 100,00
0,00
439 226,00

36 005,00
23 772,00
115,00
234 188,00
16 980,00
744,00
100,00
3 300,00
5 820,00
643 517,00

0,00
0,00
0,00
172 500,00
-160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 291,00

UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2010
(poslední schválená rozpočtová opatření - Usnesení zastupitelstva města 16.12. 2010)
Kapitola
Příjmy
Výdaje Financování
01 odbor ekonomický
259 735,10
71 248,00
-1 088,00
02 odbor správní
50 964,90
92 657,00
1 855,00
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
21 423,00 114 336,00
0,00
04 odbor správy majetku města a odd.
90 783,00
14 769,00
0,00
bytového hosp. a lesního hosp.
05 odbor ţivotního prostředí
6 543,00
29 583,00
0,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
177 559,00 199 344,00
0,00
07 odbor - stavební úřad
700,00
45,00
0,00
08 odbor územního rozvoje
328 286,00 228 013,00
-180 089,00
09 městská policie
1 950,00
16 944,00
-25,00
23 oddělení obrany a krizového řízení
19,00
803,00
0,00
24 odbor - obecní ţivnostenský úřad
700,00
100,00
0,00
85 odbor dopravy a silničního hosp.
16 650,00
3 804,00
0,00
91 oddělení projektů a strategií
3 479,00
7 799,00
0,00
celkem
958 792,00 779 445,00
-179 347,00
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Přehled nejčastěji pouţívaných správních poplatků
Zákon č.634 /2004 Sb.
Matrika:













20,-Kč Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin ( za kaţdou matriční událost)
50,-Kč Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,ze
soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z
evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o
negativním nálezu za kaţdou i započatou stránku
40,-Kč na přinesené disketě
80,-Kč na přineseném CD nebo ZIP
15,-Kč za kaţdou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na
tiskárně počítače
100,-Kč Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu
5,-Kč Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho
části za kaţdou i započatou stránku
30,-Kč Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze
soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z
evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu za kaţdou i
započatou stránku
30,-Kč Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za
kaţdý podpis nebo otisk razítka
100 Kč Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího pouţití v
zahraničí
100,-Kč Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR
100,-Kč Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství
10.000,-Kč Udělení státního občanství ČR

Vydání povolení změny
 100,-Kč příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo
na dřívější příjmení
 1.000,-Kč jména nebo příjmení v ostatních případech
Manţelství
 3.000,-Kč Uzavření manţelství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
 2.000,-Kč Uzavření manţelství mezi snoubenci, z nichţ pouze jeden má trvalý pobyt na
území ČR
 1.000,-Kč Vydání povolení uzavřít manţelství mimo stanovenou dobu nebo mimo
úředně určenou místnost
 500,-Kč Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manţelství v cizině nebo s
cizincem
Občanské průkazy
 100,- Kč za ztrátu, poškození, odcizení, atd. - pouze za ztrátu a poškození
 100,- Kč při zapsání nepovinných údajů - Kč 100,- Kč na vlastní ţádost
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Cestovní doklady
 0-15 let 100,- Kč platnost 5 let
 15-dospělý 600,- Kč platnost 10 let
 0-15 let tzv. rychlý pas 1000,- Kč 6 měsíců
 15-dospělý tzv. rychlý pas 1500,- Kč 6 měsíců
Evidence obyvatel
 50,- Kč za přihlášení k trvalému pobytu
 50,- Kč výdej z informačního systému
Odbor dopravy
Registrace vozidel
 300,- Kč (motocykl do 50cm3
 500,-Kč motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem
nebo mot. tříkolky, popřípadě mot. Čtyřkolky
 800,-Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 500,-Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
 700,-Kč přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
Ostatní











100,- Kč duplikát technického průkazu duplikát osvědčení o technickém průkazu
100,-Kč dočasné vyřazení z registru vozidel
200,-Kč vydání tabulky registrační značky - 1 ks
(U výměny značek na osobní vozidlo jde samozřejmě vyměnit pouze obě značky, tudíţ
poplatek 2x200=400,-Kč).
50,-Kč zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel
2 000,-Kč schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě
dovezeného vozidla
1 500,- Kč schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuţ bylo
uděleno osvědčení o homologaci ES
1 000,-Kč schválení technické způsobilost vozidla po přestavbě
50,- Kč výdej dat z registru vozidel nebo potvrzení
50,- Kč vydání řidičského průkazu, mezinárodního ŘP - nový i rozšíření řid. oprávnění,
ztráta a odcizení ŘP
10,- Kč změny v ŘP nebo mezinárodním ŘP

Ţivnostenský úřad
 1.000,- Kč zápis zemědělského podnikatele do evidence
 500,- Kč změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci
 1.000,- Kč ohlášení ţivnosti při vstupu do ţivnostenského podnikání
 500,- Kč další ohlášení ţivnosti
 1.000,- Kč přijetí ţádosti o koncesi při vstupu do ţivnostenského rejstříku
 500,- Kč přijetí další ţádosti o koncesi
 500,- Kč změna rozhodnutí o udělení koncese
 500,- Kč vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou ţivnost
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100,- Kč vydání výpisu z ţivnostenského rejstříku po provedení oznámení změny
20,- Kč vydání úplného nebo částečného výpisu z ţivnostenského rejstříku na ţádost za
kaţdou i započatou stránku
50,- Kč přijetí podání kontaktních místem veřejné správy podle § 72 ţivnostenského zákona
bez poplatku – změna sídla firmy, byla-li jiţ provedena v obchodním rejstříku
bez poplatku – výmaz obchodní firmy z obchodního rejstříku
bez poplatku – zrušení ţivnostenského oprávnění na ţádost podnikatele

Vydávání rybářských lístků
 60,- Kč na dobu kratší neţ 1 rok
 100,- Kč na dobu 1 roku
 100,-Kč na dobu jednoho roku dítě do 15 let
 200,- Kč na dobu 3 let
 500,- Kč na dobu 10 let
Lovecké lístky, honební společenstva
 30,- Kč lovecký lístek na 1 den
 50,- Kč lovecký lístek na 5 dní
 70,- Kč lovecký lístek na 30 dní
 100,- Kč lovecký lístek na 6 měsíců
 150,- Kč lovecký lístek na 12 měsíců
 75,- Kč na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují
myslivost v rámci svého povolání nebo funkce
 1000,- Kč vydání loveckého lístku na dobu neurčitou
 500,- Kč vydání loveckého lístku na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro
osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce
 500,- Kč zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev
 200,- Kč změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev
Povolování loterií a jiných podobných her dle zák. č.- 202/1990 Sb.
 10 % nejméně , 200 Kč, nejvýše Kč 10 mil Vydávání povolení peněţité nebo věcné
loterie podle § 2 písm. a) zákona, okamţité loterie podle § 2 písm. d) zákona a
tomboly podle § 2 písm. b) zákona
Vydání průkazu mimořádných výhod občanům
 30,- Kč vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těţkým zdravot.postiţeným,
včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený,zničený, ztracený,
odcizený nebo neupotřebitelný
Stavební úřad
Vydání stavebního povolení
 300,- Kč ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty
 1.000,- Kč ke stavbě pro bydlení s více neţ 3 byty
 300,- Kč ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby,
nepřesahuje-li plocha 70 m2
 300,- Kč ke stavbě garáţe nejvýše se 3 stáními
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300,- Kč ke stavbě řadových garáţí a 150,- Kč za čtvrté a kaţdé další stání, nejvýše
2.500,- Kč
300,- Kč ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v
písmenech a) aţ e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou
rozvodnou síť a na kanalizaci uvedenou v písmenech a) aţ e)
300,- Kč k drobným stavbám a jejich změnám
300,- Kč k dočasným stavbám zařízení staveniště
3.000,- Kč ke stavbě neuvedené v písmenech a) aţ h)
- 2.500,- Kč k její nástavbě a přístavbě
- k její stavební úpravě nebo na stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na
kanalizace uvedenou v tomto písmenu

Ostatní








300,- Kč vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek
stavebního povolení) nebo o prodlouţení platnosti stavebního povolení
1.000,- Kč vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení
1.000,- Kč Vydání povolení terénních úprav
1.000,- Kč vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o vyuţití
stavby
500,- Kč -vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
500,- Kč vydání povolení ke změně uţívání stavby
100,- Kč vydání povolení k odstranění stavby

Místní šetření
 100,- Kč za kaţdou započatou hodinu v pracovní době
 150,- Kč za kaţdou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnec
 300,- Kč za kaţdou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

Přehled skládek pro likvidaci odpadů z domácností
Sběrný dvůr – Ţeletice 32 – proti čerpací stanici Benzina
Zde mohou občané trvale bydlící v Litoměřicích odkládat veškeré odpady, včetně nebezpečných.
Sběrný dvůr zajišťuje rovněţ zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení (lednice,
vysavače, vrtačky, televizory atd.). Na bytové jádro je vystaven doklad, který je vyţadován při
ohlášce nebo stavebním povolení při rekonstrukci bytu a musí být předloţen při kolaudaci. Tyto
sluţby jsou pro občany trvale bydlící poskytovány zdarma.
Provozní doba:
Po – Čt
7,00 – 16,00 hod.
Pá
7,00 – 15,00 hod.
So
8,00 – 12,00 hod.
Kovošrot Group cz a.s. - provoz Ţeletice 32
Zařízení je určeno pro sběr, výkup, úpravu, soustřeďování ţelezných i neţelezných kovů, papíru,
plastů, sběr, výkup a soustřeďování nebezpečných odpadů
Výkup je řízen cenami Kovošrotu Group.
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Provozní doba:
Po – Čt 7,00 – 16,00 hod.
Pá
7,00 – 15,00 hod.
So
8,00 – 12,00 hod.
BEC odpady – převzetí odpadů pro nesmluvní partnery – občany.
(Ltm - Mlékojedy – Prosmyky – Prosmycká 2/88).
Zařízení je určeno pro odběr veškerých odpadů za úplatu ( nebezpečné odpady, ostatní odpady,
objemné, stavební a demoliční odpady), druhotné suroviny (papírové, plastové, skleněné obaly).
Zpětný odběr elektrozařízení (lednice, vysavače, vrtačky, televizory, počítače atd.).
Prodej zboţí (klinik boxy, sběrné nádoby).
Ceny jsou určovány podle druhu a mnoţství po dohodě s obchodním oddělením.
Provozní doba:
Po – Pá 7,00 – 15,30 hod.
TSM – Ltm – sběrný dvůr Třeboutice
(Ltm – Třeboutice – před místní tabulí odbočka doleva s označením skládka)
Zařízení slouţí především pro odběr stavebních a demoličních odpadů.
Beton dle kusovitosti
150,- - 300,- Kč/t
Cihly
100,- Kč/t
Tašky a keramické výrobky 100,- Kč/t
Směs – beton, cihla, taška
300,- Kč/t
Zemina a kamení
130,- Kč/t
Provozní doba:
1. 4. - 31. 10. 6,30 – 15,00 hod.
1. 11. - 31. 3. 7,00 – 15,30 hod.
Skládka Úpohlavy
(Ltm – Nové Kopisty – Keblice – Siřejovice, ukazatel skládka Úpohlavy)
Ceny stavebních a demoličních odpadů
Beton
445,- Kč/t
Cihly
100,- Kč/t
Tašky
100,- Kč/t
Směs – taška, beton, cihla
265,- Kč/t
Hlína
100,- Kč/t
Zemina a kamení
165,- Kč/t
Demoliční odpad (všehochuť) 445,- Kč/t
Bytová jádra
1.075,- Kč/t
Provozní doba:
Po – Pá 7,00 – 15,00 hod.
Zdravé město Litoměřice rozdělilo granty
Březen - Granty v souhrnné výši 150 tisíc korun rozdělilo pro letošní rok Zdravé město
Litoměřice. „Město tímto způsobem podporuje organizace, instituce i aktivní občany, kteří chtějí
přispět k jeho rozvoji a ke zlepšení kvality ţivota zdejších obyvatel,“ poukázala na smysl
grantového systému manaţerka projektu Monika Kubešová.
Celkem bylo komisi předloţeno dvanáct projektů. Osm z nich uspělo.
Podpořené projekty:
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• Síla lidskosti - Střední soukromá odborná škola 1. KŠPA, s.r.o., Máchovy schody 13/4
(20 000 Kč)
• Den dýní - Severočeská galerie výtvarného umění (14 000 Kč)
• Nové moţnosti zdravého rozvoje pro uţivatele Centra denních sluţeb - Diakonie ČCE
(13 940 Kč)
• Týden respektu k porodu - SKP Klubíčko (18 800 Kč)
• Ve zdravém těle, zdravý duch - Základní škola Na Valech (16 960 Kč)
• Posílení aktivity a zájmu ţáků o sebe samého, společnost a ţivotní prostředí –
Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA (20 000 Kč)
• Ţijeme zábavně a zdravě - Český svaz chovatelů Ltm (20 000 Kč)
• Workshop na konci léta - Kinoklub Ostrov (20 000 Kč)
Město podpořilo hokejisty
Litoměřičtí zastupitelé podpořili hokejový klub HC Stadion Litoměřice. Na svém 4.
mimořádného jednání Zastupitelstva města z 6. května 2010, téměř jednomyslně schválili
třímilionovou dotaci na účast hokejistů v první lize. Litoměřičtí sportovci totiţ dosáhli mimořádného
úspěchu poté, co naprosto nečekaně postoupili do 1. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěţe.
„Stalo se to, v co nikdo z nás nedoufal. Hráči dosáhli obrovského úspěchů díky svému nasazení a
s minimálním rozpočtem. Jsem rád, ţe zastupitelé téměř jednomyslně rozhodli finančně jim
pomoci,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč. Předseda finančního výboru zastupitelstva Petr
Kvapil však upozornil, ţe jednoduché rozhodování to v současné situaci nebylo. Je zřejmé, ţe v
některých oblastech musí dojít k úsporám. „Můţeme však zodpovědně prohlásit, ţe případné škrty
se nedotknou jiných sportů, kultury či výdajů určených pro další aktivity dětí a mládeţe,“ slíbil
zastupitel Karel Krejza. Pro přidělení dotace však hokejisté musí splnit i několik podmínek daných
zastupiteli. Předně zajistit a dokladovat finanční pokrytí rozpočtu na celou sezonu a následně také
prokázat trţbu z prodeje vstupenek za půl milionu korun, aby byl zřejmý i zájem veřejnosti. Jestli
hokejisté opravdu budou hrát první ligu, však stále ještě není rozhodnuto. Přihlášku do druhé
nejvyšší hokejové soutěţe musejí podepsat do 13. května. „Do té doby musíme vědět, ţe jsme
schopni naši účast v první lize finančně zajistit,“ uvedl předseda HC Stadion Litoměřice Daniel
Sadil. Vedení klubu proto v těchto dnech intenzivně jedná s dalšími moţnými sponzory. Potřebuje
totiţ celkem 12 aţ 15 milion korun.
Litoměřičtí poslali peníze obětem letošních záplav
Květen - Litoměřičtí poukázali na základě rozhodnutí radních dvacet tisíc korun obětem letošních
ničivých povodní. „I my jsme před několika málo lety pocítili na vlastní kůţi ničivou sílu velké
vody. Proto pomoc těm, kteří se v podobné situaci ocitli nyní, povaţujeme za samozřejmost,“ uvedl
starosta Ladislav Chlupáč s tím, ţe jde o maximální moţnou částku, kterou radní směli uvolnit bez
souhlasu zastupitelstva. Peníze pro Moravu byly poukázány na účet humanitární organizace Adra.
Z Chřibské přišel děkovný dopis
Září - „Váţení představitelé města Litoměřice, chtěli bychom Vám poděkovat za obyvatele města
Chřibská za Váš finanční dar, který bude pouţit na zmírnění škod po povodni, která naše město
postihla 7. srpna 2010. Je to dobrý pocit vědět, ţe v nepříjemných situacích, jakou určitě povodně
jsou, je mezi obcemi náleţitá solidarita, za kterou ještě jednou děkujeme. Za vděčné město Chřibská
starosta Josef Navrátil.“ Děkovný dopis tohoto znění přišel v těchto dnech starostovi Litoměřic.
Povodeň, která ve dnech 7. aţ 9. srpna udeřila v Ústeckém a Libereckém kraji, tentokrát Litoměřice
nezasáhla. Dotkla se jich pouze okrajově. Přesto se do pomoci postiţeným oblastem zapojila
pracovní skupina města, s níţ úzce spolupracovala i městská policie, technické sluţby a jednotka
sboru dobrovolných hasičů.
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Město Litoměřice se zapojilo do pomoci i tím, ţe zapůjčilo vysoušeče Ploskovicím, Bílému
Kostelu nad Nisou, Kunraticím u Cvikova a Cvikovu. Na základě rozhodnutí radních byla zaslána
dvacetitisícová částka obci Chřibská na odstranění povodňových škod.
Nový školní rok zahájili v kasárnách
Září - Střední škola Pohoda se zhruba třemi stovkami studentů zahájila nový školní rok v jedné
z budov kasáren Dukelských hrdinů, v budově, v níţ před lety fungovalo armádní školící středisko.
Litoměřičtí zastupitelé ji zřizovateli Pohody odprodali za odhadní cenu, protoţe potřebovali uvolnit
budovu v ulici Kosmonautů, kterou měla škola od města v pronájmu.

b) Hospodářský ţivot (průmysl, zemědělství, obchod)
Automat na mléko v Litoměřicích
První mléčný automat na Litoměřicku, druhý v Ústeckém kraji, začal od poloviny února fungovat
v litoměřické prodejně Jotis v Lidické ulici. Automat pojme aţ dvě stě litrů a kaţdý den ho bude
provozovatel zásobovat čerstvým mlékem.
Mléko v automatu v Lidické ulici má obsah tuku mezi 3,5 - 4 % (tato hodnota je lehce proměnlivá,
neboť krávy jsou ţiví tvorové). Mléko je neustále chlazené při teplotě 3-6 °C a je pravidelně
promícháváno, aby se neusazoval tuk - sáčky s mlékem se nachází na pohyblivých policích, které
zamezují usazování tuku. Mléko je dodáváno z rodinné farmy v Brňanech, 7 km od Litoměřic.
Starosta poklepem kladívka zahájil dostavbu Hennlichu
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč společně s jednatelem firmy Hennlich Pavlem Šumerou a
zástupcem Czechinvestu poklepal 6. května 2010 na základní kámen symbolizující právě zahájenou
dostavbu areálu úspěšně se rozvíjející firmy, která přijde na zhruba 120 milionů korun.
Zhruba čtvrtinu prostředků získá firma z Operačního programu podnikání a inovace
spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie. „Jde o jednu z nejvýznamnějších událostí, k nimţ v
poslední době v litoměřickém privátním sektoru dochází. Skutečnost, ţe součástí stavby bude i nové
výzkumné a vývojové centrum zajistí městu příliv dalších vzdělaných lidí,“ poukázal starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč společně se senátorem Alexandrem Vondrou na přínos stavby, která po
jejím
dokončení
nabídne
aţ
stovku
nových
pracovních
příleţitostí.
„Náš vývoj a výzkum bude směřovat do produktů z oblasti ochrany ţivotního prostředí a vyuţití
obnovitelných zdrojů energie. Součástí dostavby je i výrobní část areálu, ve které se budeme
zabývat především výrobou nakládacích zařízení pro bezprašnou nakládku sypkých hmot a nově
vyvinutých zelených technologií,“ řekl Pavel Šumera.
Celý areál výzkumného a vývojového centra bude slouţit jako laboratoř a simulační zařízení pro
výzkum, vývoj a testování obnovitelných zdrojů energií, jako jsou například bioplynové stanice,
geotermální kolektory, kogenerační jednotky pro „Smart grids“ nebo pro vývoj a výrobu
bezprašných nakládacích zařízení. Výsledky výzkumu budou následně vyuţity ve výrobní části
areálu.
Kupte si kroj, nebo se jen tak potěšte pohledem na něj.
Firma MIRROR PROMOTION s.r.o. z Prahy otevřela v Litoměřicích novou provozovnu
Krojový ateliér „Zlatá srnka“ v ulici Michalské čp. 28/4 vedle galerie. Obchůdek byl otevřen 15.
května 2010 v 15.00 hod. Je zde moţné zakoupit různé kroje, jejich součásti i části oblečení jen
inspirovaná kroji a především i krojované panenky různých velikostí. Anebo jen tak přijít a koukat.
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Studio vyrábí i kroje na zakázku z jakékoli oblasti naší země. Hlavními zákazníky jsou zahraniční
turisté a sběratelé. Postupně přibývá i místních zájemců.
Je to po dlouhé době ojedinělá prodejna s tímto sortimentem výrobků. Vzpomínám si, ţe dříve se
krojované panenky daly koupit i na více místech v kaţdém větším městě, Člověk má hřejivý pocit
kdyţ zjišťuje, ţe některé tradice nevymřely úplně a jsou ještě lidé, kteří usilují o zachování lidové
ruční práce. Nezbývá, neţ jim popřát honě štěstí a úspěchů v tomto podnikání
Společnost Energie Holding a.s začala letos topit dříve
Letošní topná sezona začala v Litoměřicích o něco dřív neţ v předchozím roce.
Poté, co venkovní teploty klesly několik dní po sobě pod 13 stupňů Celsia, coţ je zákonná podmínka
pro zahájení vytápění, zatopili v litoměřické teplárně 2. září pod kotli.
Společnost Energie Holding a.s. tady vyrábí teplo a zásobuje jím 6 513 domácností a také
například objekty kasáren Jiřího z Poděbrad, Hasičského záchranného sboru, Městské nemocnice
nebo blízkého supermarketu. Provoz výtopny zajišťuje 19 lidí, kteří na její chod dohlíţejí ve
čtyřsměnném provozu 24 hodin denně. V nejchladnějších měsících tu kotle spotřebují přibliţně
3600 tun hnědého uhlí. Městská výtopna poblíţ Výstaviště Zahrada Čech je v provozu od roku
1968, v roce 1975 byl zvýšen její výkon tak, jak se rozšiřovala zástavba města. Postupně přibyl
jeden nový kotel s označením K3, při pokračující výstavbě aglomerace v roce 1983 pak výtopna
dostala další dva kotle K4 a K5. Tepelná energie obsaţená v horké vodě je odváděna ze zdroje do
odběrných míst. Východní větev zásobuje hasičskou stanici, kasárny a bývalou Triolu, severní větev
pak nemocnici a katastrální úřad. Severozápadní větví odchází teplo do sídlištní zástavby, jiţní do
oblasti kolem Severky. Pokud se stane, ţe se zahájí topná sezona a poté teploty opět stoupnou na
více jak 18 stupňů Celsia, reţim výtopny se automaticky přepne na provoz jednoho kotle, který
produkuje pouze teplou uţitkovou vodu.
Tématem konference je potravinová bezpečnost
Zhruba čtyři desítky zástupců vysokých škol, včetně rektorů a prorektorů, dále agrárních
manaţerů, vědeckovýzkumných a pedagogických pracovníků a představitelů územních samospráv
jednalo v těchto dnech v Litoměřicích. Od úterý 9. listopadu do čtvrtka 11. listopadu zde totiţ v
hotelu Koliba probíhala mezinárodní vědecká konference, jejímţ tématem bylo Potravinová
bezpečnost zemí Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.
„Cílem je zhodnotit potravinovou bezpečnost obyvatel ve specifickém prostředí, posoudit kvalitu
a konkurenceschopnost potravin a kvantifikovat efekty vstupu zemí Visegrádské čtyřky do Evropské
unie na výrobu potravin. Dále je třeba navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti
produkovaných potravin na domácím i zahraničním trhu,“ informoval Antonín Kučera, zakladatel
Institutu manaţerské ekonomie v Litoměřicích. Právě litoměřický institut byl jedním ze
spoluorganizátorů konference, kterou úvodním slovem zahájil starosta města Ladislav Chlupáč.
Potravinová banka je první v kraji
V Litoměřicích byl tento 8. listopadu 2010 spuštěn provoz prvního skladu Potravinové banky v
Ústeckém kraji (dále jen PBÚK). Stalo se tak zásluhou občanského sdruţení vzniklého na základě
spolupráce neziskových organizací a vstřícnosti města Litoměřice, jeţ mu za symbolickou korunu
pronajalo jeden z armádou opuštěných objektů v kasárnách Jiřího z Poděbrad. „Cílem PBÚK je
získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo
neprodejné, ale poţivatelné potraviny, ale také příspěvky shromáţděné při veřejných sbírkách
potravin v supermarketech, ve školách a podobně,“ informoval předseda občanského sdruţení
PBÚK Aleš Slavíček. Potravinová banka dále bude zajišťovat skladování a následnou bezplatnou
distribuci potravin osobám v tísni. Zásadně však prostřednictvím sítě místních sdruţení, skupin nebo
společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. O spolupráci při distribuci projevilo
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zájem jiţ 24 zařízení z celého Ústeckého kraje. Cílem humanitárního projektu je pomoci lidem v
opravdové nouzi. Potravinové banky jsou součástí humanitární pomoci v celé Evropě a v ČR fungují
zatím pouze v Praze a v Ostravě.

l9L
III. ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY
ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚNOR
„Vlna“ na Mostu generála Chábery je v pořádku
Takzvané zvlnění hlavního pole mostu je v pořádku. Důkazem je šetření odborné firmy Pontex
přímo na mostě. Most s hlavním polem o rozpětí 151 metrů je největší svého druhu v ČR. Je
navrţen a proveden s vyuţitím všech dostupných informací k dané problematice. Viditelné navýšení
nosné konstrukce a zejména hlavního pole je nutné, časem se jeho hodnota bude zmenšovat Nosné
konstrukce obdobných staveb se vţdy budují v nadvýšeném tvaru tak, aby toto nadvýšení zůstalo i
po dlouhé době uţívání.
V souvislosti s novým mostem generála Chábery si připomínáme, ţe starý most Tyršův se
v letošním roce doţívá jednoho sta let.
Údrţba silnic v letošní zimě
Třeskutý mráz, bohatá sněhová nadílka ale i nová pravidla stanovená tzv. chodníkovým
zákonem, to vše jsou důvody, proč se letošní zima městům obzvláště prodraţila. Přestoţe,
litoměřické Technické sluţby nakoupili soli letos více neţ v jiné roky, museli jiţ koupit nové
zásoby. Jen za leden jí vysypali po městě 66 tun.

BŘEZEN
Názvy nových ulic
Zastupitelstvo města na svém 2. jednání 4. března 2010 schválilo pojmenování nově vznikajících
ulic dle předloţeného návrhu jménem „Ţalhostická“ v k.ú. Litoměřice a „Hrušková“ v k.ú Pokratice.
V případě Hruškové jde o ulici na Miřejovické stráni rovnoběţnou s ulicí Švestkovou, Ţalhostická je
nově vznikající ulicí nacházející se poblíţ Ţernosecké, v lokalitě rodinných domů, sevřené ulicí
Ţernoseckou a tratí ČD Lovosice - Česká Lípa, za napojením ulice Ţernosecké na most generála
Chábery.
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Parkány zdobí vinice
Pracovníci Technických sluţeb města
Litoměřice se kromě údrţby zeleně
zaměřili v prvních jarních dnech na
prořezávku vinic na městských parkánech.
Šlo pouze o jarní střih a částečné omlazení
vinice, která zde byla vysázena před
zhruba patnácti léty. Vinice dosahují
rozlohy pouhých pěti arů. Přestoţe
kaţdoročně rodí vinné hrozny, cennější je
spíše skutečnost, ţe zdobí parkány.
Na fotografii vpravo je starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč, který se o
prořezávku zajímal.
Celorepubliková Konference cestovního ruchu
Dnes dopoledne 25. března byla v litoměřickém domě kultury slavnostně zahájena
celorepubliková Konference cestovního ruchu Stop and Sta. Pro více neţ dvě stovky účastníků byl
připraven celodenní program, v průběhu kterého zazněla řada zajímavých vystoupení. „Stejně jako v
loňském roce patřila k nejzajímavějším prezentace prorektorky Vysoké školy obchodní Praha
Alţběta Királové, která účastníky konference seznámila s novými marketingovými přístupy v
průběhu krizových jevů,“ uvedl ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup. Činnost
agentury CzechTourism v období krize pak přiblíţila její zástupkyně Markéta Vogelová. Jiří
Vystoupil z Masarykovy univerzity v Brně zase informoval o moţnostech podpory cestovního ruchu
z Regionálních operačních programů. Zájemci se seznámili i s moderními technologiemi a trendy a
v neposlední řadě i s osvědčenými způsoby, které dokáţí upoutat pozornost návštěvníků.
Významným bodem programu byl podpis Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti
cestovního ruchu mezi městem Litoměřice, zastoupeném starostou Ladislavem Chlupáčem, a
Biskupstvím litoměřickým, reprezentovaným biskupem Janem Baxantem.
Po Biskupství litoměřickém se i město Terezín a Památník Terezín staly oficiálními partnery
města Litoměřice. V úvodu druhého dne dnes končící Konference cestovního ruchu Stop and Stay
totiţ bylo v Terezíně podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.
Vlak z Dráţďan uvítal starosta a kapela Old stars band
Zhruba padesátku hostů přivezl 27. března dvacet minut po desáté hodině do Litoměřic vlak z
Dráţďan. Šlo o první jízdu nového vlakového spoje, jehoţ pravidelný provoz bude oficiálně zahájen
na lince zrychlených osobních vlaků
mezi oběma městy 2. dubna. Aţ
dosud tento sezónní spoj končil v
Děčíně. Letos prvně pokračuje do
Ústí n. L. a Litoměřic. Hosty, mezi
nimiţ byli zástupci města Dráţďany,
Českých drah, jejich německých
protějšků a radní Ústeckého kraje
Radek
Vonka,
přivítali
v
Litoměřicích představitelé zdejší
radnice,
krajská
radní
Jana
Ryšánková a kapela Old stars band.
Linka bude v provozu po dobu letní
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turistické sezony od Velikonoc do konce října, vţdy o víkendech a o státních svátcích v sousedním
Sasku. Vlak přijede do Litoměřic v 10.20 hodin. Zpět poveze návštěvníky v 15.07 hodin. Jeho
provoz je na našem území po dohodě s Českými drahami součástí smlouvy o závazku veřejné sluţby
s Ústeckým krajem, a spadá tak do systému dopravní obsluţnosti kraje.

DUBEN
Holder je celoročně vyuţit
Vedení technických sluţeb zkvalitňuje techniku. Za zhruba osm set tisíc korun si pořídilo novou
zametací nástavbu na víceúčelový stroj Holder, jeţ umoţňuje nejen kvalitní úklid chodníků. Loni za
necelé dva miliony korun zakoupený Holder tak má celoroční vyuţití. V zimě je s ním moţné i v
těţko přístupných místech udrţovat a sypat chodníky v létě ho lze vyuţít i na sečení parku, ostrova,
cyklostezek a dalších míst s veřejnou zelení.
Podzemní kontejnery
Moderní
podzemní
kontejnery na tříděný odpad
uvedlo v dubnu do provozu
jako první na Litoměřicku
město Litoměřice. Umístěny
jsou na Dlouhé ulici, tedy v
historickém,
turisticky
exponovaném jádru města.
Kaţdá z nádob na plast a
papír má objem pět metrů
krychlových, na papír o dva
metry méně.
Podzemní úloţiště odpadu
má několik výhod. Vzhledově
je
oproti
klasickému
kontejnerovému stání pro
turisticky exponovaný střed
Litoměřic přijatelnější. Neline se z něj obzvláště v letních měsících zápach. Další výhodnou je
sníţení četnosti vývozu. A to nejen díky vyššímu mnoţství odpadu, které pojmou, ale i s ohledem na
výrazně niţší teploty, jeţ pod zemí panují.
Má však i jednu nevýhodu. Náklady na stavbu tohoto typu kontejnerového stání dosahují půl
milionu korun.
Výsadba dubů je u konce
Litoměřice mají novou dubovou alej. Na místě vykácených topolů linoucích se po obou stranách
silnice od terezínské křiţovatky do Litoměřic byla v polovině měsíce dubna dokončena výsadba čtyř
aţ pět metrů vysokých sazenic dubu. Odborná firma vysadila 139 sazenic sloupovité formy dubu
letního, který je charakteristický dlouhověkostí, stejně jako pevným dřevem. Stromky jsou v souladu
s projektovou dokumentací v osmimetrových rozestupech.
Starou topolovou alej se 76 stromy nechalo v závěru loňského roku se souhlasem odboru
ţivotního prostředí vykácet Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je správcem komunikace. Z
dendrologického posudku vypracovaného odbornou firmou jednoznačně vyplynulo, ţe stromy byly
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nebezpečné. Hrozilo jejich vylomení a pád na silnici, po které denně projíţdí několik tisíc vozidel.
Při pohledu na jejich zbytky, po jejich pokácení, bylo zřejmé, ţe jednoznačně šlo o správný krok.
O sazenice se bude po dobu pěti let starat správce silnice.
Město převzalo zimní stadion
Vedení firmy Chládek a Tintěra
předalo 29. dubna představitelům
litoměřické radnice zimní stadion. K
slavnostnímu
přestřiţení
pásky
zrekonstruovaného sportoviště však
dojde aţ 10. května, tedy v den
zahájení
zkušebního
provozu.
Náročné stavební úpravy si vyţádaly
290 milionů korun (včetně přeloţek
sítí, vybavení interiérů apod.). Z
toho 208 milionů korun činila státní
dotace.

KVĚTEN
Lodě Porta Bohemica 1 a 2 vypluly společně
Po Labi prvně plula Porta Bohemica 2, mladší sestra Porty Bohemica 1. Stalo se tak v sobotu 1.
května u příleţitosti slavnostního zahájení 3. plavební sezóny v Litoměřicích, kdy bylo plavidlo
dovezené z Rakouska prvně představeno veřejnosti. Labská paroplavební společnost má v tuto chvíli
dvě lodě. Zatímco Porta Bohemica 1 má kapacitu 220 míst a nabízí řadu specialit v nekuřácké
restauraci, Porta Bohemica 2 můţe přepravit maximálně 115 osob.
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč z člunu pomyslně odemkl obřím klíčem řeku Labe, čímţ
zahájil plavební sezonu. Poté obě lodi odrazily společně od břehu s několika desítkami hostů na
palubě. Odvezly je nejprve do nového přístaviště Nučnice/Nučničky, poté do Roudnice nad Labem,
Štětí a následně i do Horních Počapel. Originálního přijetí se pasaţérům dostalo v prvně
jmenovaném přístavišti. Vedení obce Travčice v čele se starostou Milošem Řepou pojalo otevření
nového přistávacího mola netradičně – sádrovým Klementem Gottwaldem a chlebem a solí, které
hostům podaly dvě pionýrky za zvuků prvomájových písní. Slavnosti se účastnili i místní občané,
někteří z nich v krojích. Hudba následně nechyběla ani v Roudnici nad Labem a ve Štětí, kde navíc
vystoupily i maţoretky a rytíři.
Sezónu zahájily půjčovna loděk a cyklobus
Město Litoměřice po zimní přestávce opět otevřelo u Labe půjčovnu loděk a šlapadel. Zároveň s
tím byla zahájena turistická sezóna cyklubusu vozícího turisty do Českého středohoří. K projíţďce
po Labi tak od minulého víkendu opět mohou zájemci vyuţít čtyř loděk a dvou šlapadel.
Za hodinu jízdy na šlapadle zaplatí 70 korun, za loďku o dvacetikorunu méně, tedy stejně jako
loni. V pondělí a v pátek má půjčovna otevřeno od 10 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin.
Okolí půjčovny bylo s příchodem jara zkulturněno. Nechybí toalety, opodál ani nová prolézačka pro
děti.
Stejně tak o uplynulém víkendu (sobota 1. května a neděle 2. května) zahájil sezonu i cyklobus.
Vyjíţdět bude vţdy z ulice Marie Pomocné v Litoměřicích, naproti autobusovému nádraţí. V 9
hodin zastavuje cyklobus na rozcestí před obcí Mukařov, v 10:20 hodin na rozcestí u pomníku
Kletečná a v 11:40 opět na rozcestí před obcí Mukařov. Cena za osobu je třicet korun, za kolo
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dvacetikorunu. Jízdní řád platí kaţdou sobotu, neděli a svátky od 1. května do 30. září. Smluvní
ceny jsou určovány přepravcem. Převoz cyklistů nebo pěších turistů zajišťuje autobus s 28 místy a
přívěsem pro přepravu 25 kol.
Lidem leţí na srdci budoucnost Bílé stráně
Litoměřičanům leţí na srdci budoucnost Bílé stráně. Polovina ze 130 lidí, kteří přišli 17. května
do domu kultury diskutovat s vedením radnice o problémech města, se totiţ vyslovila proti zástavbě
pozemků nacházejících se v blízkosti ochranného pásma národní přírodní památky Bílá stráň. Tento
problém označili za nejpalčivější.
Současný územní plán ani se zástavbou rodinnými domky nepočítá s ohledem na stanovisko
Chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Druhý nejváţnější problém se týkal dopravy. Lidé volali po urychlené dostavbě západní
komunikace, jeţ povede dopravu z Mostu generála Chábery k pokratickým závorám.
Lidé dále poţadovali podpoření vzniku aktivit a sluţeb pro duševně nemocné, řešení nedostatku
parkovacích míst na sídlištích nebo zvýšení osvěty zdravého ţivotního stylu. Celkem takto
pojmenovali deset problémů.
Diskusní fórum určené obyvatelům města je pravidelnou akcí, jejímţ cílem je zjistit názory
veřejnosti na dění a rozvoj Litoměřic. Následně se o nich jedná v radě i zastupitelstvu.
Cena pro Litoměřice
Litoměřice získaly mezinárodní ocenění za vyuţívání a propagaci obnovitelných zdrojů energie.
Za německým Neckarsulmem a maďarským Orosházem obsadily třetí místo v kategorii měst od 20
do 100 tisíc obyvatel. Cenu ve francouzském městě Dunkerque převzal místostarosta Jiří Landa. K
vyhlášení šampiónů prvního ročníku Evropské ligy obnovitelné energie došlo 19. května během 6.
Evropské konference pro udrţitelný rozvoj měst a obcí.
„Vzhledem k obrovské konkurenci je to pro nás významné ocenění,“ konstatoval Jiří Landa.
Prvního ročníku ligy se totiţ zúčastnilo 2600 místních úřadů prezentujících 50 milionů obyvatel ze
sedmi evropských zemí. Šampióni byli vybráni portou sestavenou z expertů v oblasti energií,
ochrany ţivotního prostřední apod.

ČERVEN
Na Švestkové dráze v sobotu prvně zahoukal motoráček
Na tzv. „Švestkové dráze“ letos prvně zahoukal motoráček také v Litoměřicích. V sobotu 5.
června totiţ byla zahájena turistická sezona na Českými drahami jiţ několik let nevyuţívané trati
spojující Most s Lovosicemi. Letos se k projektu obcí leţících podél trasy připojí i Litoměřice.
Lokálka jezdící pouze o víkendech tak bude zajíţdět i do tohoto města.
Při té příleţitosti proběhla ve 12 hodin slavnost na litoměřickém horním vlakovém nádraţí.
Provozovatelem Švestkové dráhy jsou města a obce leţící podél trati, jeţ jízdu motoráčku
finančně podporují. Loni nás provoz stál 400 tisíc korun. Prodlouţením trati lze předpokládat, ţe se
náklady zvýší na 550 tisíc korun. Nejvyšší částkou přispěje Ústecký kraj. Litoměřice bude letošní
provoz stát čtyřicet tisíc korun.
• Švestková dráha je malebná lokálka v severních Čechách spojující Litoměřice, Lovosice,
Číţkovice, Třebenice, Dlaţkovice, Podsedice, Třebívlice a Libčeves s Mostem
• Délka trati 52 kilometrů, nejvyšší traťová rychlost 50 km/hod.
• Historie sahá do roku 1898, kdy vyjel na trať první vlak

52

• Pravidelný denní provoz byl zahájen r.1898 a trval aţ do r. 2007, kdy byl z rozhodnutí krajského
úřadu ukončen
• název Švestková dráha byl pouţíván sudetskými Němci kvůli švestkovým sadům a alejím, jimiţ
lokálka projíţděla

ČERVENEC
Psí výkaly uklidí technické sluţby
Úklid psích exkrementů zajišťují od 1. srpna technické sluţby (dále jen TS) města. Tuto sluţbu
převzaly od dodavatelské firmy, s níţ vedení radnice ukončilo smlouvu.
Ročně za ni město platilo 720 tisíc korun. Technické sluţby zajistí úklid za výrazně menší částku.
Kromě finanční úspory vedl radní k přijetí změny i fakt, ţe zaměstnanci TS mají detailní přehled o
tom, ve kterých lokalitách by měl být úklid psích výkalů intenzivnější. Město tak reagujeme na
připomínky občanů, jeţ byly mnohdy oprávněné.
Bohuţel je stále mnoho neohleduplných majitele psů, kteří si po svých miláčcích nedovedou
uklidit a nechávají to na městě. Ukrajují tím peníze z rozpočtu města, které by mohly být vyuţity
smysluplněji.

SRPEN
V okolí Radobýlu byl instalován nový mobiliář
Prostranství kolem Radobýlu má nový venkovní mobiliář, který zahrnuje lavičky, odpadkové
koše a informační tabule. Novinkou je i vybudování zpevněné plochy pro parkování vozidel.
Výrobu a osazení venkovního mobiliáře zajistilo město Litoměřice v zájmu zlepšení vzhledu místa a
rozvoje občanské a sociální vybavenosti jako důleţité sloţky podmiňující atraktivitu sídla pro trvalé
bydlení a spokojený ţivot. Prostředky na realizaci projektu byly čerpány v rámci Programu rozvoje
venkova – MAS České středohoří z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Stalo se
tak za finanční spoluúčasti města Litoměřice. Mobiliář byl vyroben a osazen pracovníky
Maloţernoseckých technických sluţeb, coţ dále naplňuje principy programu LEADER. Projekt byl
odsouhlasen a podporován i Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky - Správou
chráněné krajinné oblasti České středohoří, která také tematicky doplní informační tabule.

ZÁŘÍ
Zastupitelé schválili koupi koupaliště
Koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích uţ nebude patřit Tělovýchovné jednotě Slavoj
Litoměřice, ale městu. Zastupitelé na svém 8. jednání Zastupitelstva města z 16. září 2010 schválili
smlouvu, podle níţ dojde ke směně pozemků a budov nacházejících se v majetku města s finančním
dorovnáním Slavoji ve výši deseti milionů korun. Slavoj tak například získá do svého vlastnictví
pozemky kempu, tenisového a veslařského areálu, areálu jachtingu, město naopak pozemky areálu
koupaliště, včetně provozních budov, parkoviště, dále pozemky na fotbalovém stadionu Na
Kocandě. Pozemek tenisového areálu však má být Slavoji převeden aţ po uplynutí zástavního práva,
tedy v roce 2014. Převod bude ošetřen smlouvou o budoucí darovací smlouvě.
Deset milionů korun nemusí město hradit Slavoji naráz. Obě strany se dohodly na dvanácti
splátkách. V roce 2010 město zaplatí dva miliony, v roce 2011 milion korun a pro období let 2012
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aţ 2021 vţdy 700 tisíc korun ročně. K dohodě mezi městem a Slavojem došlo aţ po
několikaměsíčním vyjednávání.

LISTOPAD
Nové parkoviště v Pokraticích
Nad Janáčkovou ulicí, tedy v těsné blízkosti ulice Alfonse Muchy v Litoměřicích, která se potýká
s akutním nedostatkem parkovacích míst, bylo během listopadu otevřeno nové hlídané parkoviště
pro zhruba devadesát vozidel. Jeden den stání zde stojí 20 korun. Pozemek město pronajalo
soukromému podnikateli. Podmínkou bylo splnění poţadavků nejen Povodí Ohře, ale i Chráněné
krajinné oblasti Českého středohoří, jejíţ vedení si například vymínilo poloţení folie, jeţ zachytí
případné ropné úkapy. Parkoviště je osvětlené a hlídané 24 hodin.

PROSINEC
Město řešilo úrazy chodců
Devět úrazů chodců na kluzkých chodnících řešilo město Litoměřice od 1. ledna do prosince, kdy
začal platit tzv. chodníkový zákon. Podle něho totiţ za přilehlé chodníky jiţ neodpovídají majitelé
nemovitostí, ale města a obce.
Nejvyšší vyplacená škoda dosáhla zhruba 35 tisíc korun. Jednalo se o částku, která zahrnovala
jak úhradu léčebných nákladů spojených s úrazem, tak i ušlé mzdy. Zatím vţdy došlo k dohodě mezi
poškozeným a městem, čímţ se obě strany vyhnuly případnému soudnímu sporu. Další dva případy
se týkaly pádu sněhu ze střechy, kdy naštěstí nedošlo ke zranění osob, ale „pouze“ k poškození
zaparkovaných vozidel. I v těchto případech byla na základě předloţených dokladů uzavřena dohoda
o náhradě způsobené škody.

Městská památková rezervace, kulturní památky:
Zpřístupnění věţe u katedrály
Prvním počinem spolupráce Biskupství litoměřického a města Litoměřice je zpřístupnění věţe
u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích. Pro veřejnost je otevřena od soboty 3.
dubna 2010.
Věţ bude přístupná během měsíce dubna, května, června, září a října o sobotách od 13 do 17
hodin a v hlavní turistické sezoně - červenci a srpnu - v pondělí, středu, pátek a sobotu také od 13 do
17 hodin. Základní vstupné bude 50 korun, ke vstupence návštěvník dostane zdarma pohlednici
s turistickým razítkem. Rodinné vstupné (2 dospělí + dítě zdarma) bude stát 100 korun a za kaţdé
další dítě do 15ti let rodič zaplatí 10 korun. Studenti, důchodci, zdravotně postiţení s průkazem ZTP
a děti do 15ti let zaplatí za vstupenku 25 korun a děti do šesti let budou mít vstup zdarma. V přízemí
věţe bude umístěna pokladna (detašované pracoviště Centra cestovního ruchu Litoměřice), kde si
budou moci návštěvnici koupit pohlednice a suvenýry. Instalovány zde budou panely s informacemi
o historii Dómského pahorku a jeho staveb.
Věţ u katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích je 65 metrů vysoká, s půdorysem 9x9 metrů.
Samostatnou věţ mimo kostel začal stavět biskup Hugo hrabě Koenigsegg (1711-1720). Barokní
katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, ani předchozí gotický chrám, původně věţ neměly. Stačil ale
vybudovat jen jedenáctimetrové základy, na něţ postavili dřevěnou barokní zvonici. Aţ biskup
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Antonín L. Frind (1879-81), známý historik, vyvolal dostavbu věţe, která byla vystavěna aţ v letech
1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem
Sanderem. Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věţí se nachází osobní znak 14. litoměřického
biskupa Emanuela Jana Schöbela.
Pro veřejnost byla zpřístupněna v červnu roku 1999, kdy tuto sluţbu začala provozovat Farní
charita Litoměřice. S provozem pomáhali bohoslovci zdejšího teologického konviktu. Během
sezony od 1. června do 31. srpna se věţ otevírala kaţdý víkend a mimo něj na objednávku, po
telefonické domluvě, coţ hodně vyuţívali školy, turisté i starousedlíci přijíţdějící do Litoměřic. V
období záplav v roce 2002 byla věţ zpřístupněna zdarma. Po záplavách aţ do jara 2003 byla
otevřena uţ jen na objednávku a pouze ve všední den. Poté, co bylo sídlo Farní charity Litoměřice
přestěhováno z Dómského náměstí na Dominikánské náměstí a na věţi začaly probíhat v roce 2003
opravy vnitřních omítek a fasády včetně kamenosochařské výzdoby, byla věţ z provozních i
bezpečnostních důvodů uzavřena.
Jezuitské schody jiţ dřevěná plastika nezdobí
Několik
metrů
dlouhá
dřevěná
skulptura, která osmnáct let zdobila
Jezuitské schody v Litoměřicích, byla dnes
2. března za pomoci jeřábu a asistence
městské policie naloţena na korbu
nákladního automobilu. Kvůli dlouho
plánované rekonstrukci
pískovcových
schodů ji totiţ vedení litoměřické radnice
nechalo odvézt do areálu technických
sluţeb, kde bude dočasně umístěna.
Zda se dřevěná skulptura od J. Beránka,
nazvaná „Neznámo odkud“, vrátí na své
místo, v tuto chvíli není zřejmé.
Jezuitské schody prošly renovací
Červen - Jezuitské
schody v Litoměřicích, jeţ
zdobí historické jádro
města, prošly renovací,
která
byla
v červnu
ukončena.
Na
jejich
technickém stavu se totiţ
podepsal zub času, Schody
byly rozvolněné a místy
poničené. Nejprve proto
bylo provedeno jejich
statické zajištění a pak
následovala
výměna
poničených pískovcových
kamenů za nové. Vybírány
přitom byly kameny svou
strukturou a barevností
podobné těm původním.
55

Renovací prošlo i staré kované zábradlí, jiţ patnáct let deponované v areálu technických sluţeb.
Úpravy se dotkly i okolí. Rekonstruovány byly sloupky, obruby, podesty schodiště. Nechybí ani
osvětlení, které tomuto prostoru dosud chybělo.
Město Litoměřice uvolnilo na renovaci Jezuitských schodů 4,3 milionu korun. Zároveň s tím
došlo k opravě dlaţeb v přilehlých ulicích Vodní a Jezuitská. Jak uvádějí historické prameny,
monumentální kamenné schodiště bylo vybudované v ose původního mostu přes Labe roku 1828. V
nice se nacházela od roku 1863 plastika romantického básníka Josefa Emanuela Hilschlera (1806 1837), narozeného v kasárnách, umístěných v bývalé jezuitské koleji. Odstraněna byla roku 1945 a
nahrazena v roce 1952 sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1721, původně určené pro labský
most. Od roku 1992 byla na Jezuitských schodech umístěna dřevěná kompozice od J. Beránka,
nazvaná „Neznámo odkud“.
Zdroje spolufinancování obnovy nemovitých kulturních památek:
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dotační
titul Ministerstva kultury). V rámci tohoto programu byly v letošním roce opraveny kulturní
památky:
Jezuitské schody (majetek města) - oprava - celkové náklady 710 000,- Kč, podíl města 355 000,Kč a příspěvek MK ČR 355 000,- Kč.
Dům č.p. 232/4 v ulici Mostecké - oprava střechy - celkové náklady 410 000,- Kč, podíl vlastníka
164 000,- Kč, podíl města 41 000,- Kč a příspěvek MK ČR 205 000,- Kč.
Dům č.p. 27/3 v ulici Michalské - oprava střechy (nová taška pálená bobrovka) a oprava a nátěr
fasády - celkové náklady 600 000,- Kč, podíl vlastníka 240 000,- Kč, podíl města 60 000,- Kč a
příspěvek MK ČR 250 000,- Kč.
Dům č.p. 102/23 v ulici Velká Dominikánská - restaurování fresek - celkové náklady 500 000,Kč, podíl vlastníka 200 000,- Kč, podíl města 50 000,- Kč a příspěvek MK ČR 250 000,- Kč.
Z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
(dotační titul Ministerstva kultury, který administruje Odbor školství, kultury, sportu a památkové
péče Městského úřadu Litoměřice). V rámci tohoto programu byla v letošním roce v Ltoměřicích
opravena kulturní památka:
Dům č.p. 58 v ulici U katovny - bývalá katovna - oprava střechy (jako nová střešní krytina byla
pouţita břidlice) celkové náklady činily 510 919,- Kč, příspěvek MKČR 300 000,- Kč a podíl
vlastníka objektu 210 919,- Kč
Další objekty opravované v tomto roce na území městské památkové rezervace bez státních dotací:
Dlouhá 31- oprava a nátěr fasády
Anenská 5 - oprava a nátěr fasády
Areál domů Dlouhá 181 a Malá Dominikánská 24 - celková rekonstrukce z důvodů přemístění
Všeobecné zdravotní pojišťovny do těchto dvou domů
Jezuitská 3 - oprava a nátěr fasády
Novobranská 86 - oprava a nátěr fasády
Mírové náměstí 158 - oprava střechy, nová střešní krytina

l3L
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IV. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, TURISTIKA
ŠKOLSTVÍ
Na území města jsou v letošní roce v provozu následující mateřské školy:
Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace,
pracoviště:
Mateřská škola, Eliášova 1, Litoměřice - Mateřská škola „PALETKA“
Mateřská škola, Nerudova 4, Litoměřice - Mateřská škola „MAŠINKA
Mateřská škola, Stránského 1710/3a, Litoměřice - Mateřská škola „KAMARÁD“
Mateřská škola, Baarova 2, Litoměřice - „DELFÍNEK“
Mateřská škola, Alšova 33, Litoměřice - Mateřská škola „SLUNÍČKO“
Mateřská škola, Mládeţnická 17, Litoměřice - Mateřská škola „LIPOVÁ“
Mateřská škola, Revoluční 1845/30, Litoměřice - Mateřská škola „BERUŠKA“
Mateřská škola, Plešivecká 1867/17, Litoměřice - Mateřská škola „POHÁDKA“
Mateřská škola, Masarykova 30, Litoměřice - Mateřská škola „KYTIČKA“
Mateřská škola, Ladova 1, Litoměřice - Mateřská škola „SEDMIKRÁSKA“
Mateřská škola, Ladova 3, Litoměřice
Školy a školská zařízení v Litoměřicích:
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
Základní škola Litoměřice, Boţeny Němcové 2
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Základní škola Litoměřice, Ladova 5
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
LINGUA UNIVERSAL Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Litoměřice
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice
Základní umělecká škola Litoměřice
Centrální školní jídelna Litoměřice,
provozovny:
provozovna Svojsíkova 7
provozovna Máchovy schody 4
provozovna Na Valech 53
provozovna Havlíčkova 32
provozovna Ladova 5
provozovna U Stadionu 4
Dům dětí a mládeţe Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice
Dopravní hřiště Ţiţkova ulice ( Jiráskovy sady)
Střední a odborné školy v Litoměřicích:
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho
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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o.p.s.,
Litoměřice, Palackého 730/1
Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o., Máchovy schody 13/4, Litoměřice
Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace
Gymnázium, SOŠ s SOU o.p.s. Litoměřice, Jarošova 23, Litoměřice
Soukromé Střední Odborné Učiliště INDUSTRIA spol. s r.o., Kapucínské náměstí 3, Litoměřice
Střední škola Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice
Zápis ţáků do 1. tříd základních škol v Litoměřicích pro školní rok 2010/2011
Zápis proběhl 3. a 4. února 2010 od 14.00 hod do 17.00 hod. Přihlásilo se celkem 328 dětí (o 15
dětí více neţ loni).
Do 1. tříd základních škol se zapisují děti, které do 31. srpna 2010 dovrší šestý rok věku. Na
přání rodičů se zapíší také děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2010. O
jejich přijetí rozhodne ředitel ZŠ na základě posouzení pedagogicko-psychologické poradny, o které
musí rodiče sami poţádat.
Ředitelé jiţ vědí, kolik tříd otevřou
Ředitelé litoměřických základních škol jiţ vědí, kolik prvních tříd v příštím školním roce
otevřou.
Jedinou školou, která otevře tři třídy, je Ladova základní škola. Kaţdá z nich bude mít po dvaceti
dětech. Díky tomu tak nemuselo vedení zatěţovat rodiče nepříjemnou zprávou o nepřijetí dítěte. ZŠ
Ladova však má díky dostatečné kapacitě moţnost zvýšit počet tříd. Coţ se nedá říci o základních
školách Boţeny Němcové a Masarykově, kam se i v letošním roce dostavil v průběhu dvoudenních
zápisů nejvyšší počet předškoláků. Na Masarykovu ZŠ sedmdesát a na „Boţenu“ ještě o šest více.
Přesto obě školy otevřou 1. září jen dvě třídy po 27 či 28 dětech. Mnoho rodičů totiţ právě od nich
dostalo zprávu o nepřijetí jejich dítěte z důvodu nedostatečné kapacity. Všechny odmítnuté děti však
po poradě ředitelů dostaly moţnost nastoupit do některé z dalších litoměřických základních škol.
Nejčastěji Na Valy a do ZŠ Havlíčkova. Ani tyto dvě školy si však na nedostatek budoucích
prvňáčků nemohou stěţovat. Po čtyřech letech ZŠ Na Valech opět otevře dvě třídy se sedmnácti,
případně osmnácti ţáky. Letos sem přišlo k zápisu o deset dětí více neţ loni. Dvě třídy s osmnácti aţ
dvaceti ţáky otevře i ředitel ZŠ v Havlíčkově ulici Vladimír Vaněk, který kvůli zájmu pořádal na
konci února dodatečné zápisy pro předškoláky, jeţ byli nemocní, případně trávili dny s rodiči na
horách. Dvě třídy otevírá i ZŠ U Stadionu. Jednu, stejně jako v předchozích letech, pak bude mít
jediná soukromá základní škola v Litoměřicích Lingua Universal.
Dívky ze ZŠ U Stadionu přivezly stříbro
Na dolním nádraţí 8. dubna, kolem půl sedmé ráno, začala cesta dívčího basketbalového týmu
6.ZŠ U Stadionu 4, reprezentující Litoměřice v krajském kole. Vlak dovezl dívky do Teplic, kde se
v nové sportovní hale konalo utkání šesti nejlepších týmů našeho kraje. Našimi protivníky byl Most,
Ústí nad Labem, Chomutov a dva týmy z Teplic. Podle názoru dívek byly síly týmů vyrovnané,
evidentně však Litoměřice nad většinou vynikaly. Například zápas s Teplicemi skončil novým
rekordem haly 8:48 pro naše dívky. Jediné město, které nás dokázalo překonat, byl Most. Hráčky
tedy obdrţely diplomy za druhé místo, stříbrné medaile a stříbrný pohár. Kolem šesté hodiny
večerní dorazily basketbalistky domů.
Boţena vysílá internetové rádio – Rádio MegaBo
Základní škola Litoměřice, Boţeny Němcové 2 vysílá od pondělí 12. dubna 2010 své vlastní
školní internetové rádio - Rádio MegaBo. Tým rádia tvoří především ţáci školy. Program rádia
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MegaBo tvoří především zprávy ze ţivota školy, z města Litoměřic a dále další informace a
zajímavosti pro posluchače. A kde se můţe Rádio MegaBo poslouchat? Na webových stránkách
školy.
Do Litoměřic potečou další miliony
Téměř 54 milionů korun získalo město Litoměřice jako dotaci od Státního fondu ţivotního
prostředí. Určeny jsou na modernizaci, výměnu oken, dveří a zateplení dalších školních budov. Po
kompletní modernizaci Základní školy Ladova nyní přijdou na řadu Základní škola Havlíčkova a
Mateřská škola Sedmikráska v Ladově ulici. Celkové náklady na Sedmikrásku dosahují 15 milionů
korun, z toho 11,7 milionu představuje státní dotace. Na Základní školu v Havlíčkově ulici bude
třeba 42 milionů korun, z toho pouze 8 milionů činí vlastní příspěvek města.
Vedení města bude usilovat o to, aby postupně byly renovovány všechny objekty mateřských a
základních škol zřizovaných městem Litoměřice, včetně Domu dětí a mládeţe Rozmarýn.
Modernizace školek opět pokročila
Rekonstrukce mateřských škol o letních prázdninách pokračovala. Přestavbou MŠ ve Stránského
ulici vznikla zcela nová učebna. Kapacita zařízení se tak zvýšila. Další místa přibyla v MŠ v
Nerudově, Masarykově ulici i v Ladově 1, kde proběhla rekonstrukce sociálních zařízení. Coţ v
souladu s hygienickými předpisy umoţnilo i zde navýšit počet míst. Zároveň s tím probíhala
modernizace výdejen stravy. V MŠ ve Stránského ulici město investovalo z rozpočtu města 1,5
milionu korun, v Nerudově ulici 800 tisíc korun, v MŠ Masarkova 2,1 milionu a v Ladově 1 milion
korun.
Celkem během posledního roku přibylo v Litoměřicích 125 míst pro předškoláky. Díky tomu
bude město schopno postupně pokrýt zájem všech ţadatelů o umístění v mateřských školách.
Ekonomové zahájili další školní rok
Vůbec poprvé studenti prvního ročníku školy Ekonom zahájili školní rok v reprezentativních
prostorech. Studenty litoměřické části školy přivítal pedagogický sbor ve varhanním sále základní
školy Boţeny Němcové, jejich kolegové z Roudnice nad Labem se sešli v kongresovém sálu hotelu
Vavřinec. Další novinkou bylo pasování na studenty jejich staršími spoluţáky.
Ve středu 1. září zahájili na Ekonomu také studium na Vyšší odborné škole, kam se mohou
přihlásit ještě nepřijatí zájemci o studium na vysoké škole. Studenti vysoké školy začínají studium 9.
září přímo na půdě České zemědělské univerzity v Praze. Přednášky v Litoměřicích zahájí začátkem
října.
Počet dětí v základních školách vzrostl
Litoměřické základní školy mají v letošním školním roce o 31 ţáků více, neţ tomu bylo ve
školním roce předchozím. Do školních lavic totiţ 1. září usedlo 2355 dětí, přičemţ na konci
školního roku 2009/2010 jich tam bylo jen 2324. Největší nárůst zaznamenala Masarykova základní
škola. Přibylo jí hned jedenadvacet dětí. Naopak největší úbytek řeší Havlíčkova základní škola.
Konference Kapradí i letos patřila ekologii
Ekologicky zaměřená krajská konference Kapradí proběhla v pátek 5. listopadu v Základní škole
Na Valech. Pro více neţ stovku zástupců nevládních organizací a pedagogických i nepedagogických
pracovníků věnujících se ekologické výchově připravilo Středisko ekologické výchovy Sever pestrý
program, v němţ nechyběly ani oblíbené praktické dílny, jeţ probíhaly v deseti tematických
okruzích, semináře nebo burza nápadů. Akci, kterou se podařilo uspořádat díky finanční podpoře
Státního fondu ţivotního prostředí ČR, zpestřila prodejní výstava ekologicky zaměřených publikací,
výstava fotografií, stejně jako prezentace pojízdné terénní laboratoře slouţící k rozboru říční vody a
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monitoringu řek. Obdobným vozem bude zanedlouho disponovat i Středisko ekologické výchovy
Sever. Získá ho pro výchovné a osvětové účely v rámci příhraničního projektu „Řeka Labe – naše
společné dědictví“, na němţ participuje se saskými partnery.
Starosta Ladislav Chlupáč povaţuje skutečnost, ţe se ekologická konference Kapradí kaţdoročně
koná v Litoměřicích, za prestiţní záleţitost. Město totiţ dlouhodobě prosazuje i ve spolupráci se
Střediskem ekologické výchovy Sever zajímavé ekologické projekty. Výsledkem je jeho prestiţní
postavení v Národní síti Zdravých měst.
Výstava škol dnes končí v domě kultury
Devětadvacet středních škol a učilišť se od pondělí 8. listopadu do 10. listopadu prezentovalo v
litoměřickém domě kultury. Městská kulturní zařízení totiţ organizovala pro ţáky opouštějící v
tomto školním roce deváté třídy výstavu s názvem Škola 2010. Cílem bylo nabídnout dětem i jejich
rodičům ucelený přehled o tom, jaké studijní programy školy nabízejí. V domě kultury se přitom
neprezentovaly pouze školy z Litoměřicka, ale z celého Ústeckého kraje. Některé byly i z Prahy.
Hlavně litoměřické střední školy a učiliště přitom pro potenciální uchazeče o studium připravily
zajímavé praktické ukázky. Coţ platilo obzvláště u oborů kadeřnice, kosmetička, cukrář nebo
truhlář. Vyhledávanými byly i termíny konání Dnů otevřených dveří na jednotlivých školách.
Souhrnné informace pak nabízeli v domě kultury i pracovníci poradenského střediska pro volbu
povolání fungujícího při úřadu práce. Na výstavu Škola 2010 zavítalo odhadem dva tisíce
návštěvníků.
Studenti gymnázia opět zabodovali
Studenti litoměřického gymnázia opět prokázali, ţe mají dějiny v malíčku. V celorepublikovém
kole dějepisné soutěţe, která se v listopadu uskutečnila v Chebu, obsadil v obrovské konkurenci
sedmi desítek středních škol „A“ tým vynikající druhé místo a „B“ tým neméně skvělé páté místo, a
to ve sloţení: Marie Nunhardtová, Karolína Putnarová, Petra Kuřeová, Barbora Dolejší, Jan Bok a
Jakub Sommerschuh. V historii soutěţe tak patří litoměřické gymnázium mezi nejúspěšnější. V
předchozích dvou letech totiţ bylo první, letos mu pomyslné zlato uteklo o pouhé čtyři body. „Je
skvělé, ţe v Litoměřicích ţijí mladí lidé, kteří disponují tak hlubokými znalostmi našich dějin,“
ocenili dnes studenty gymnázia, které na soutěţ připravuje učitel Petr Bašus, starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč a senátor za Litoměřicko Alexandr Vondra, kteří se s nimi dnes setkali na radnici,
aby jim poděkovali za vzornou reprezentaci města.

KULTURA

LUDVÍK KUNDERA
Litoměřičtí přijeli popřát k devadesátinám L. Kunderovi
V plné sestavě, tedy já, starosta L. Chlupáč a místostarosta J. Landa jsme vyrazili do Kunštátu
na Moravě v pondělí 29. března 2010. Přijetí bylo vřelé, pila se slivovice, víno a čaj. Já tedy jen ten
čaj, neboť jsem si nedávno stačil pořídit na stará kolena protivnou a nepříjemnou ţenskou, které se
říká cukrovka. Nezbylo neţ se na ten svět dívat jak se pomalu dostává do nálady a já se stávám proti
své vůli pouze pozorovatelem.
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Opět jsme byli obdarováni knihami, tentokrát básnickým almanachem Bezpečnostní horizonty,
jeţ byl poctou L. Kunderovi k jeho devadesátinám a který jako celek ilustroval V. Ondráček malbou
plamenem. Potom se přešlo na radnici ke starostovi Mgr. Pavlu Göpfertovi, který nás jiţ očekával. I
zde se pokračovalo v pití vína a slivovice a kaţdý dostal tašku kunštátských pozorností. Jako právě
vyšlý výbor básní kunštátského rodáka Klementa Bochořáka (1910 - 1981) s ilustracemi Magdaleny
Staňkové, Almanach k 550. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad českým králem ,
letáček s propagačním plánkem kulturních událostí ve městě v roce 2010, atd. Bylo to přínosné a
nikomu se domů nechtělo, ani mě, jedinému střízlivému.

Zapsal Oldřich Doskočil.

Devadesátiny slavil Ludvík Kundera
i u svých přátel v Litoměřicích
Starosta Ladislav Chlupáč
a místostarosta Jiří Landa
oslavili společně s čestným
občanem města Litoměřice
Ludvíkem Kunderou jeho
devadesáté narozeniny. Stalo
se tak o uplynulém víkendu
(24. a 25. dubna) v restauraci
Vikárka v úzkém kruhu
přátel.
Oslavu životního
jubilea tohoto významného
básníka, dramatika, prozaika,
překladatele a liter. historika
organizoval bývalý kronikář
Litoměřic a pracovník muzea
Oldřich Doskočil, který ho
kromě jiného zavedl i na
jemu důvěrně známá místa. Patřilo mezi ně české gymnázium, kde v roce 1938 maturoval.
Ludvík Kundera s chotí zavítal do Litoměřic po třech letech. Učinil tak v roce stého výročí
úmrtí Karla Hynka Máchy. Jako dlouholetý ctitel a znalec Máchova života proto nevynechal
návštěvu Máchovy světničky, kde poutavým způsobem půl hodiny přednášel o básníkově
životě skupince vysokoškolských studentů historie, za což sklidil potlesk.
„S Ludvíkem Kunderou jsme se viděli v krátké době již podruhé. V březnu jsme mu totiž, tak
jako každoročně, jeli společně se starostou popřát k narozeninám do Kunštátu, kde v současné
době bydlí,“ uvedl místostarosta Landa, podle něhož je starý pán stále neuvěřitelně vitální.
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17. srpna 2010 před polednem, mi přišel do kanceláře oznámit pan
Oldřich Doskočil (bývalý dlouholetý kronikář Litoměřic) velice
smutnou zprávu, že ráno v 07.00 hod zemřel pan Ludvík Kundera........

Z

ástupci litoměřické radnice
se přijeli rozloučit
s Ludvíkem Kunderou
Pouze několik málo měsíců po oslavě svých devadesátých narozenin zemřel čestný občan města
Litoměřic Ludvík Kundera. Posledního rozloučení s ním, které se uskutečnilo 26. srpna v Brně, se
zúčastnila i delegace města Litoměřice vedená starostou Ladislavem Chlupáčem a místostarostou
Jiřím Landou.
Jeho ţivot byl úzce spjat s Litoměřicemi, v nichţ proţil část svého ţivota a kam se pravidelně rád
vracel. Ve vinárně Vikárna dokonce se skupinou přátel oslavil své 90. narozeniny. Nikdo přitom
netušil, ţe návštěva města, jehoţ je čestným občanem, je poslední.
Pohřbu Ludvíka Kundery se z Litoměřic účastnil i historik Oldřich Doskočil, ředitel Úřadu práce
Ivan Vilím a bývalý předseda okresního soudu Ivo Chmelař.
Kundera se narodil 22. března 1920 v Brně, studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
(UK) v Praze a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po roce 1945 se stal jedním ze
zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra, redaktorem časopisu Blok a pracovníkem brněnské
pobočky Svazu československých spisovatelů. Svou kniţní prvotinu, básnickou sbírku Konstantina,
vydal roku 1946.
V letech 1968 aţ 1970 působil jako dramaturg Mahenova divadla, činoherní scény dnešního
Národního divadla Brno.
Za normalizace nesměl publikovat, literatuře se věnoval i nadále, například pod pseudonymem
překládal německou poezii. Jako historik se vedle Halase zaměřoval zejména na dadaistu Hanse
Arpa a Bertolda Brechta.
V roce 2002 převzal na lipském mezinárodním kniţním veletrhu Cenu za celoţivotní dílo
oceňující přínos ke zprostředkovávání české a německé literatury. V roce 2007 mu prezident Václav
Klaus udělil státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Loni získal jednu z
nejvýznamnějších tuzemských literárních poct - Cenu Jaroslava Seiferta udílenou Nadací Charty 77.
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200.

VÝROČÍ NAROZENÍ

KARLA HYNKA MÁCHY

V roce 2010 si česká kultura připomene významné máchovské jubileum,
dvě stě let od narození Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810), básníka, který se
stal zakladatelem moderní české poezie. Máchova osobnost i tvorba silně
poznamenaly vývoj naší slovesnosti a jeho vliv je patrný dodnes. K tomuto
zásadnímu výročí připravilo Město Litoměřice akce ve spolupráci s knihovnou K.
H. Máchy a ostatními organizacemi.

Akce spojené s výročím narození K. H. Máchy v roce 2010

16.1.

16.1.
16.1.

24.2.
18.00

1.3.–10.5.

6.5.-8.5.

13. -16.5.

24.5.

29.5.

5.-6.6.

LEDEN
Litoměřické Máchání
Premiéra divadelní hry Mladivadla
v reţii Aleše Pařízka
Vernisáţ Festivalu grafiky, kresby a
fotografie Máchovy Litoměřice
Křest knihy Oldřicha Doskočila:
Na Vikárce v Litoměřicích aneb o duši
básníků (nejen té K. H. Máchy)
ÚNOR
Autorský večer Pavla Vašáka
Máchovy šifrované deníky
BŘEZEN
Máchovou stopou
Vyhlášení výsledků literární soutěţe
Cesty s básníkem
Literárně-výtvarná soutěţ pro dětské
čtenáře.
KVĚTEN
Z Prahy do Litoměřic
Po stopách K.H.M. – pěšky.
Zakončeno bubnováním na Radobýlu.
Máchovský multimediální festival
Cesty s básníkem
Vernisáţ spojená s autorským čtením
Ivony Březinové.
Na cestách
Sobotní výlety nejen pro rodiče s dětmi.
ČERVEN
Muzejní noc
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Oblastní muzeum Litoměřice
Oblastní muzeum Litoměřice
vinárna Vikárka (Máchova 177/5)

Knihovna K.H.Máchy

Kulturní dům
Knihovna K.H.Máchy

Knihovna K.H.Máchy
Knihovna K.H. Máchy, Hospoda u
letního kina na ostrově, litoměřické
podzemí, Divadla K. H. Máchy
Knihovna K.H.Máchy

Knihovna K.H.Máchy
Severočeská galerie výtvarných

26.6.

24.7.

26. – 29.8.

1.10.

19.11.

Na cestách
Sobotní výlety nejen pro rodiče s dětmi.
ČERVENEC
Na cestách
Sobotní výlety nejen pro rodiče s dětmi.
SRPEN
Filmový festival Na hraně
(Litoměřice podesáté), cyklus
máchovských filmů a besed
ZÁŘÍ
Na cestách
Výstava artefaktů z prázdninových cest.
Sympozium Pavla Vašáka.
Jednodenní setkání u příleţitosti
máchovského jubilea.
Akademie literatury české
Co s básníkem?
Jak vidí K. H. Máchu dnešní studenti.
ŘÍJEN
Memoriál K. H. Máchy.
Závod dětí a mládeţe na Radobýl.
LISTOPAD
Máchovská odborná konference Jest
pěvcův osud světem putovati.
Obec spisovatelů a PEN klub.

umění v Litoměřicích
Knihovna K.H Máchy

Knihovna K.H.Máchy

Kino Máj, Hospoda u letního kina
na ostrově,
Knihovna K.H.Máchy
Knihovna K.H.Máchy
Knihovna K.H.Máchy

Knihovna K.H.Máchy

Junák, středisko Radobýl Litoměřice

Salva Guarda

5. ročník festivalu grafiky, kresby a fotografie Máchovy Litoměřice
byl zahájen v sobotu 16. ledna 2010 v prostorech OBLASTNÍHO MUZEA v Litoměřicích. Pátý a
pravděpodobně poslední, ročník festivalu grafiky, kresby a fotografie Máchovy Litoměřice proběhl
v sobotu odpoledne od 14.00
hodin a skončil ve vinárně Na
Vikárce.
Program:
14.00 hod. - Vernisáţ výstavy
grafiky, kresby a fotografie
“Máchovy
Litoměřice“.
Přítomno asi 80 lidí, z nich
2/3
přespolních,
hlavně
z Prahy.
Oldřich Doskočil pohovořil
k přítomným o tom, ţe právě
v tuto chvíli, tedy ve 14.00
hodin, začíná v Kunštátě na
Uprostřed Oldřich Doskoči, po jeho levici spisovatel
Moravě pohřeb Jana Halase,
Ivo Chmelař, po pravici Jan Šípela
mladšího ze synů básníka
Františka Halase. Odchod to
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byl nenadálý a nečekaný.
Ještě na podzim, kdyţ tu byl
fotograf
Jiří
Kupka,
vyfotografoval
pana
J.
Halase pro moji knihu
Ludvík Kundera, Litoměřice
a Já netušíc, ţe je to
fotografie poslední. Bohuţel
snímek je bez L. Kundery,
který v té době chořel. Vít
Ondráček
(pravidelný
účastník festivalu) z Kunštátu
na Moravě byl redakcí
brněnského měsíčníku Host
poţádán o nekrolog. Zavolal
Pohled do expozice
mi, ţe by k tomu chtěl ono
poslední foto J. Kupky neb je
to poslední portrét. I stalo se. Proto nebyl na festivalu přítomen ani Vít Ondráček neb mnohé
zařizoval okolo pohřbu.
Jan Halas byl po Listopadu 1989 celých 18 let ředitelem literárního oddělení stanice Českého
rozhlasu Vltava, laureátem ceny Magnesia litera za celoţivotní přínos české literatuře, autorem
knihy DODATKY ve které vzpomíná na Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, Jana Wericha a další
včetně svého kmotra Vladimíra Holana.
Přítomní uctili památku Jana Halase minutou ticha a zároveň tak omluvili nepřítomnost
Kunštaťáků v čele s L. Kunderou.
Koncepce letošního ročníku vycházela z jednoho z programů romantiků – touze spojit všechny
druhy umění (literaturu, výtvarno, hudbu a divadlo v jedno), měli pro to termín Universální poesie.
Proto v katalogu jsou otištěny některé slovesné práce výtvarníků a některé výtvarné práce literátů
(Kundera). Proto na vernisáţi někteří deklamovali svá díla.
O. Doskočil nejprve uvedl
představitele nejmladšího ze
tří básníků v jeho divadelní
hře Mácha aneb litoměřické
máchání Jana Šípela, který
zde recitoval to, co měl
recitoval L. Kundera, jeho
báseň v próze (nebo esej?)
Psát! Malovat. Následoval
spisovatel
Ivo
Chmelař
povídkou, ze své nové knihy,
která vyjde na jaře, četl
akademický malíř Jan Paul,
následoval
básník
a
výtvarník Michal Matzenauer
jeţ recitoval ze své nedávno
vydané sbírky, posledním byl
básník a výtvarník Miloš Kim
Houdek.
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Z divadelní hry Oldřicha Doskočila „Mácha aneb litoměřické máchání“

Vystačilo to tak na tu hodinku a v 15.00 hodin se v muzeu hrála divadelní hra Oldřicha
Doskočila Mácha aneb litoměřické máchání v nastudování MLADIVADLA při Základní umělecké
škole Litoměřice (k němu více viz kronika 2009 – oddíl DIVADLO) v reţii Aleše Pařízka.
16.00 hod.: Po představení se šlo do vinárny Na Vikárce, kde byl křest nové knihy Oldřicha
Doskočila Na Vikárce v Litoměřicích - o duši básníků (nejen té K.H. Máchy), křtitelem byl místo L.
Kundery litoměřický spisovatel JUDr. Ivo Chmelař. Přítomen byl i starosta města L. Chlupáč, který
ke knize také promluvil.
Vydavatelem knihy je majitel objektu Vikárky a fotograf Jiří Kupka, kniha vyšla v nákladu 15.000
výtisků.
Zapsáno v pondělí 18. ledna 2010 panem Oldřichem Doskočilem

Knihovna K.H.Máchy Máchovy šifrované deníky
Dne 24.2.2010 proběhl v knihovně K.H.Máchy Autorský večer Pavla Vašáka. Po téměř dvou
stech letech autor přednášky dešifroval Máchův intimní deník z roku 1835. Deník neobsahuje ţádné
obscénnosti, ale vyjadřuje jednotu pohledu básníka na krajinu a půvabnou ţenu. Deník je zasazen do
souvislostí evropského romantismu.
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Před zahájením večera jsme si ještě popovídal s panem Vašákem a jeho manţelkou, neboť se jiţ
několik roků známe. Jsou vlastníky krásné roubenky v Dolních Nezlech, která je kulturní památkou
a já jako památkář jsem jim vydával stanoviska k její opravě.
V sále knihovny se nás sešlo kolem patnácti. Autorský večer byl zahájen v 18.00 hod. Povídání
pana Vašáka bylo zajímavé a zábavné. Dověděli jsme se, ţe Máchou se zabývá 25 roků, ţe Máj byl
vydán 200 x a plno dalších zajímavostí. Povídání končilo před 20.00 hodinou a nikomu
z návštěvníků se nechtělo jít domů.
Vpravo starosta Kunštátu Mgr. P. Göpfert,
vlevo kurátor výstavy Oldřich Doskočil

Oblastní muzeum
Pocta K. H. Máchovi a Ludvíku Kunderovi
ve fotografii Jiřího Kupky
Ve čvrtek 7. října 2010 od 16.30 se uskutečnila
v budově Oblastní muzea vernisáţ výstavy, která
bude ke zhlédnutí od 7. října do 28. listopadu 2010.
Vernisáţ zahájila paní ředitelka muzea PhDr.
Eva Štíbrová. Mimo jiné přivítala hosty: starostu
Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče, místostarostu
Jiřího Landu, starostu Kunštátu Mgr. Pavla
Göpferta, kurátora Oldřicha Doskočila, fotografa
Jiřího Kupku, poděkovala za instalaci výstavy a
předala slovo panu Doskočilovi Po něm promluvil
starosta Kunštátu a starosta Litoměřic, který předal
kytičku paní ředitelce, popřál ji k narozeninám a

přidal krátkou básničku. Dalšími
osobnostmi vernisáţe byli nakladatelé
Helena a Petr Oswaldovi, malíř a
přítel Kundery Vít Ondráček dcera
Kundery, Antonín Kučera a Jan
Brabec.
Vernisáţ doprovodili recitací Lenka
Růţičková a Jan Šípal

K. H. Mácha v Litoměřicích
Stejnou sochu Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka jako je na
praţském Petříně mame od 21. listopadu 2010 v Litoměřicích. Její odhalení, na které
přišla cca tisícovka lidí, korunovalo víkendové oslavy dvoustého výročí básníkových narozenin.
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Nebylo to tak jednoduché, jak to na první pohled může vypadat. Na začátku musel přijít nápad.
U jeho zrodu byl nadační fond Kalich Alexandra Vondry, občanské sdruţení Salva Guarda a město
Litoměřice. Zjistili totiţ, ţe Myslbekova socha měla původně stát právě v Litoměřicích. Tedy ve
městě, kde tento geniální český básník ukončil svou ţivotní pouť. U příleţitosti stého výročí
narození básníka si dílo u Myslbeka objednal obrozenecký spolek Svatobor. Protoţe bylo více neţ
zdařilé, ponechali si ho čeští buditelé v Praze s příslibem, ţe pro Litoměřice bude vytvořen odlitek.
To se však nestalo, coţ je veliká škoda, protoţe Mácha je s Litoměřicemi neodmyslitelně spjat. Tak
se zrodila myšlenka sochu pro Litoměřice pořídit. Nápad to byl sice dobrý, ale taková socha bude
něco stát a kde vzít peníze? Na vytvoření bronzového odlitku je třeba více neţ jeden milionu korun
V srpnu se proto autoři myšlenky rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku, z jejíhoţ výtěţku bude vytvořen
odlitek slavného díla, jehoţ autorem je sochař Myslbek. Socha bude umístěna na Mostné hoře a
odhalena na závěr oslav dvoustého výročí narození Karla Hynka Máchy. Ve čtvrtek 2. září byla
vyhlášena veřejná sbírka.
Slavnostní odhalení bylo naplánováno na neděli 21. listopadu v 10 hodin. V rámci oslav 200.
výročí narození slavného básníka byl připraven zajímavý program na pátek, sobotu i neděli:
Pátek 19.listopadu
V 17.00 byla zahájena vernisáţ putovní výstavy nazvané "Zázrak jménem Mácha". Expozici,
která měla v září premiéru v Praze, připravila Obec spisovatelů spolu s PEN klubem. Litoměřičané ji
mohli vidět aţ do konce roku v sále hotelu Salva Guarda a dovědět se na ní nejen o Máchovi, ale i o
jeho době, o evropském romantismu i o tom, co Mácha zanechal české literatuře a výtvarnému
umění. Výstava obsahovala i dvě interaktivní zastavení, návštěvník mohl prolistovat některá
zajímavá vydání Máje v elektronické podobě, včetně prvního vydání z roku 1836. K dispozici byla
rovněţ knihovna s básněmi na máchovské téma od významných českých básníků.
Jako zajímavost se účastníci vernisáţe dověděli výsledky ankety, která se uskutečnila v rámci
projektu "S Máchou za Máchou po Máchově kraji". Více neţ 800 respondentů mělo za úkol uvést,
který z fiktivních Máchových portrétů je jim nejbliţší. (Skutečná podobizna básníka se
nezachovala). "Zvítězil Mácha zpodobněný Josefem Farským. Je to asi tím, ţe je často uváděn v
učebnicích, takţe ho mají lidé zaţitý. Na druhém místě to byl portrét od Mikoláše Alše, třetí byl od
Jana Zrzavého," upřesnila Renata Mauserová z dokské knihovny. "Poslaly jsme Máchu i do zámoří,
byla velká výstava v kanadském Vancouveru a tam si lidé za svého Máchu vybrali portrét od Karla
Svolinského," doplnila Jana Fridrichová ze spolupořádajícího Vlastivědného muzea v České Lípě.
V 17.30 - A slova tvá teď se mnou jdou - Mácha ve verších českých básníků 20. století, které
recitovali herci a členové o. s. Litterula Kateřina Plchová (především dabing) a František
Kreuzmann (Divadlo v Dlouhé).
Od 18.30 - Společenská zábava.
Sobota 20. listopadu
9.00 - 14.00 - Město bylo cílem máchovské pouti pořádané "Společností poezie" a setkání s
mladými českými básníky a literáty. Pod taktovkou "Obce spisovatelů" se v hotelu Salva Guarda
sešlo na odborném sympoziu sešlo několik desítek autorů, překladatelů i dalších osobností
uměleckého ţivota.
16.30 - 17.30 - Hold Máchovi (Program na Litoměřickém hřbitově - kladení květů, recitace Alfred
Strejček)
18.00 - 20.00 - slavnostní program v Máchově divadle - slavnostní uvítání hostů Ladislavem
Chlupáčem, Alfred Strejček - Obraz ze ţivota mého, Vladimír Křivánek - Mácha slavený i zatajený
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V závěru „Jsem ve Hvězdě,“ K.H.M. - experimentální montáţ z Máchova díla, hrali: Jakub
Gottwald, Jana Pidrmanová, Kajetán Písařovic, scénář a reţie Vojtěch Bárta.
Neděle 21.listopadu
10.00 - odhalení sochy K. H. Máchy od J. V. Myslbeka na úpatí Mostné hory
10.00 - 12.00 - Návštěva Máchovy světničky

Asi tisícovka lidí se v neděli 21. listopadu sešla na úpatí Mostné hory v Litoměřicích, aby se stala
svědkem odhalení sochy zakladatele moderní české poezie, významného představitele českého
romantismu Karla Hynka Máchy, jehoţ ţivotní pouť skončila v pouhých 26 letech právě v
Litoměřicích. Litoměřičané tak dokázali, ţe jsou opravdovými patrioty města. Vyslyšeli výzvy
jednatele občanského sdruţení Salva Guarda Jana Grimma, starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče a
senátora Alexandra Vondry, aby se zapojili do veřejné sbírky na pořízení bronzového odlitku
slavného Myslbekova díla.
Ač byli k tomuto počinu v počáteční fázi mnozí skeptičtí, sbírka byla korunována úspěchem. K
21. listopadu bylo na jejím kontě zhruba 870 tisíc korun. Dalších 180 tisíc korun přijde na účet po
prodeji bronzové sochy Stalina, která jiţ několik let leţí bez povšimnutí v areálu technických sluţeb.
O koupi projevili zájem čtyři lidé. Radní souhlasili s nejvyšší nabídkou, tedy 178 tisíci korunami,
které je ochoten zaplatit soukromý sběratel z Plzně.
Slévárenská firma HVH odvedla v neuvěřitelně krátké době jednoho měsíce a dvanácti dnů
opravdu mistrovské dílo. Mácha v Litoměřicích je naprosto stejný jako Mácha na Petříně,“ pochválil
výsledek Jan Grimm, jenţ je autorem myšlenky vrátit Myslbekovo dílo do Litoměřic.
Odlévání sochy do formy, jeţ je majetkem Národní galerie, probíhalo za jejího dozoru, a to po
částech. „Dílo se skládá ze šestnácti dílů. Ve výsledné podobě měří 2,60 metru a váţí 545
kilogramů,“ uvedl technické parametry spolumajitel slévárenské firmy HVH Jan Horák, který
společně s kolegy zajišťoval i její následný převoz do Litoměřic.
Příjezd sochy do Litoměřic byl velkolepý a netradiční. Ze slévárenské dílny se vydala ve čtvrtek
18. listopadu za pochmurného deštivého počasí do Litoměřic. Běţně se takto významná díla vozí vleţe
na korbě nákladního auta a zabalená. Vzhledem k tomu, ţe o něm natáčí Josef Abrhám ml.
dokumentární film, jelo upevněno několika popruhy ve vztyčené poloze. A to úmyslně krajem
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Socha K. H. Máchy před slavnostním odhalením
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Máchovi důvěrně známým. Dokumentarista tak pořídil i záběry sochy básníka projíţdějící kolem
Bezdězu a Máchova jezera.
Zatímco cesta probíhala hladce, její následné usazení na ţulový podstavec jiţ bylo o poznání
těţší. Silný déšť totiţ ztěţoval práci jeřábu, který se s obtíţemi šplhal do podmáčeného terénu
Mostné hory. Záměr se však ještě týţ den podařil.
Úsilí občanského sdruţení Salva Guarda, města Litoměřic a Nadačního fondu Kalich A.Vondry
bylo korunováno úspěchem, jemuţ přihlíţela v neděli 21. listopadu na úpatí Mostné hory více neţ
tisícovka lidí. Mezi nimi jsem stál i já, abych se stal svědkem této události a v davu byl také pan
Pavel Vašák, autor několika knih o Máchovi (posledním dílem je „Šifrovaný deník Karla Hynka
Máchy“). „Tak vysokou účast jsem
nečekal a mám z ní velkou radost,“
neskrýval překvapení ze zájmu
obyvatel starosta Ladislav Chlupáč.

Na odhalení sochy se sešli diváci všech generací. Mezi nimi jsem našel i pana Pavla Vašáka.

„To dokazuje, ţe Mácha oslovuje uţ šestou generaci lidí,“ dodal senátor Alexandr Vondra, který
společně se starostou a Janem Grimmem dílo za zvuku fanfár Podřipského ţesťového kvintetu
odhalil. Ve zhruba hodinovém programu vystoupil i pěvecký sbor Syrinx vedený Romanem
Pallasem a promluvil generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl, který sochu poţehnal.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla recitace úryvku Máje v podání herce a moderátora Alfréda
Strejčka. Na závěr přečetl Jan Grimm jména zhruba sedmi desítek dárců. Uvedeni budou v
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publikaci, která se o vzniku odlitku Myslbekova díla pro Litoměřice připravuje. Mnozí další však
dobrovolně zůstali zahaleni pod rouškou anonymity.

V popředí u mikrofonu Jan Grimm, po jeho levici starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, senátor
Alexandr Vondra a mediální zástupce města Eva Břeňová

U mikrofonu starosta města Litoměřic Mgr. L. Chlupáč
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U mikrofonu senátor Alexandr Vondra

Očekávané odhalení sochy Karla Hynka Máchy
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Generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl

Herec a moderátor Alfred Strejček při recitaci úryvku Máje
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Pěvecký sbor Syrinx pod vedením Romana Pallase

Podřipské dechové kvinteto
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Oficiální část slavnosti byla ukončena, diváci se rozcházejí.

O

dhalení sochy bylo důstojnou tečkou za oslavami 200. výročí
narození K.H. Máchy, které po celý rok v Litoměřicích probíhaly. Jejich
organizátory byly Česká obec spisovatelů, město Litoměřice, knihovna,
městská kulturní zařízení a muzeum.
Veřejná sbírka na sochu Máchy vynesla téměř milion
Do konce roku bylo celkem vybráno 930 559 tisíc korun, dalších 180 tisíc korun získá město za
prodeje bronzové sochy Stalina. O Stalina měli zájem dva čeští a dva zahraniční sběratelé - přednost
dostal český. „Nakonec sochu získal zájemce s nevyšší nabídkou. A uvidíme, jestli tato částka bude
ještě potřebná pro veřejnou sbírku, nebo zda půjde na účet města," uvedl starosta Ladislav Chlupáč.
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Přehled těch,
kdož do veřejné sbírky přispěli,
za což jim patří velké poděkování:
*ABRAHÁMOVI Josef a Antonín, Praha 9 * Mgr. AXMANN Rudolf, Litoměřice
* BARBOUCHE Emma G., Praha 3 * BÁŇSKÁ NADACE, Most * MUDr.
BENEŠ Vladimír, Litoměřice * BIALBI, s.r.o., Roudnice nad Labem * BOBEK
Jaroslav, Litoměřice * BORECKÁ Jarmila, Litoměřice * BŘEŇOVÁ EVA,
Litoměřice * BRAMBAŠKI Christo, Litoměřice * ČESKÁ SPOŘITELNA,
pobočka Litoměřice * JUDr. DIVIŠ František, Litoměřice * FIŠEROVI,
Litoměřice * GREGOROVI, Litoměřice * akad. malíř GRIMM Jan, Litoměřice
* akad. malířka GRIMMOVÁ Ivana, Litoměřice * HAK Jiří, Lovosice *
HENNLICH Industrietechnik, spol. s r.o., Litoměřice * Ing. HENDRYCH
Karel * HK zubní laboratoř, Litoměřice * HOLÝ Josef, Litoměřice *
HOFMANOVI Stanislav a Dagmar, Litoměřice * HOREJSEK Gerhard,
Litoměřice * MUDr. HŘEBÍČKOVÁ Věra, Litoměřice * HUDCOVI, Česká Lípa
* HURKOVI Stanislav a Milada, Praha * CHLÁDEK a TINTĚRA, spol. s r.o.,
Litoměřice * IKONIAKOVI, Litoměřice * INEX, s.r.o., Litoměřice * ING PRO,
s.r.o., Litoměřice * JJB-ING Praha, s.r.o. * MUDr. KANYZA František,
Litoměřice * MUDr. KANYZOVÁ Iva, Litoměřice * KARASZOVI Jana a
Alexandr, Litoměřice * MUDr. KEJŘ Pavel, Litoměřice * KLÍROVI Jiří a Olga
* KOMERČNÍ BANKA, pobočka Litoměřice * Ing. KODYS Petr, Litoměřice *
KODYTEK Ladislav, Litoměřice * MUDr. KOHOUTEK Ladislav, Lovosice *
Mgr. KOLAŘÍKOVÁ Romana, Litoměřice * KONVALINKOVÁ Naďa, Praha *
KOPÁČEK Rudolf, Litoměřice * KOVOBEL, a.s., Litoměřice * Mgr. KREJZA
Karel, Litoměřice * MUDr. KROMBHOLZ Jiří, Dobřichovice * KRUNCL
Lubomír, Nučničky * KRUPKA Miroslav, Litoměřice * Ing. KUČERA
Antoním, Litoměřice * K2 Aquecon, s.r.o., Všebořice * LIHMOVÁ Marta,
Litoměřice * LITOMĚŘICKO 24 * MÁCHOVI Jana a Jindřich, Jindřichův
Hradec * MÁCHA Hynek, Jindřichův Hradec * MĚSTO LITOMĚŘICE
(zastoupené starostou města L. Chlupáčem) * NADAČNÍ FOND KALICH
Alexandra Vondry * N+N Konstrukce a dopravní stavby, Litoměřice *
ORTOPEDICKÉ CENTRUM, Ústí nad Labem * PECKOVI Zdeněk a Květa,
Litoměřice * PISKLÁKOVI Tereza a Jakub, Litoměřice * PODLIPNÝ Petr,
Litoměřice * STOJANOV Štěpán, Terezín * JUDr. ŠUMEROVÁ Radka,
Litoměřice * ŠŮROVI Jaroslav a Olga, Litoměřice *
MUDr. TUTTER
Miroslav, Litoměřice * ULIČNÝ Pavel, Litoměřice * VANĚK Luděk, Litoměřice
* MUDr. VYSOUDIL Leoš, Litoměřice * VÝSTAVY, s.r.o., Litoměřice * MUDr.
VÍŠKOVÁ Jana, Litoměřice * MUDR. ŢÁČKOVÁ Eva, Litoměřice*
Seznam byl převzat z broţury “Historie jedné sochy” vydané občanským sdruţením Salva Guarda.
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LITOMĚŘICKÉ
VARHANNÍ
LÉTO
2010
Město Litoměřice v letošním
roce pořádá pod záštitou starosty
města a biskupa litoměřického
mezinárodní hudební festival
Litoměřické varhanní léto jiţ
podvacáté. Letošní jubilejní 20.
ročník, stejně jako 1. ročník
festivalu, zahájil český varhaník
Jaroslav Tůma. Koncerty se
kaţdoročně konají v katedrále sv.
Štěpána na Dómském náměstí od
19 hodin, vstupenky jsou
v prodeji na místě vţdy 30 minut
před začátkem koncertu.
Letošní vstupné bylo pro
dospělé 120 korun a pro děti 40
korun.

1. festivalový koncert
26. května 2010
Interpret:

Jaroslav Tůma

Program:

Marco Enrico Bossi (1861 - 1925)
Téma s variacemi cis moll, op. 115
Franz Schmidt (1874 - 1939)
Toccata C dur pro varhany (1924)
Otmar Kvěch (1950)
Sonáta pro varhany č. 4 (výběr tří částí)
3. Sonáta - drama, 4. Intermezzo - collage II., 5.Postludium - aria
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Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Wilhelm Middelschulte (1863 - 1943)
Ciacona pro housle sólo - varhanní transkripce
Louis Vierne (1870 - 1937)
Carillon de Westminster Op. 54, č. 6
Jaroslav Tůma (1956)
Improvizace na témata z publika
Varhaník, cembalista, hráč na klavichord a kladívkový klavír Jaroslav Tůma se narodil v roce
1956 v Praze. Vystudoval tamní konzervatoř u prof. Jaroslava Vodráţky a Hudební fakultu AMU u
Prof. Milana Šlechty a Prof. Zuzany Růţičkové. Je nositelem prvních cen v soutěţích ve varhanní
improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986. Dále je laureátem
řady interpretačních varhanních soutěţí, např. A. Brucknera v Linci v roce 1978, Praţského jara
v roce 1979, J. S. Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších.
Bohatá koncertní činnost ho přivedla do většiny evropských zemí včetně Islandu, do USA,
Kanady, Japonska, Mongolska, Singapuru či Jihoafrické republiky.

2. festivalový koncert
9. června 2010
Interpret:

Serge Schoonbroodt (Belgie)
Po stopách vlámských mistrů

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Passacaglia a fuga c moll, BWV 582
Jacob Buus (1500 - 1565)
Ricercar
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)
Mein junges Lebe hat ein End
Nikolaus Bruhns
Preludium e moll
Abraham van den Kerckhoven (1618-1701)
Fuga chromatica
Lambert Chaumont (1645 - 1712)
Plein Jeu - Récit - Basse de Trompette - Allemande - Ciacona
Johann Ernst Eberling (1702 - 1762)
Toccata sexta a Fuga
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Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Fantazie G dur, BWV 572
Serge Schoonbroodt (1971) pochází z belgického Eupenu, z rodiny varhaníka Huberta
Schoonbroodta (1941-1992). Vystudoval hru na varhany na Královské konzervatoři v Bruselu, byl
členem sboru paříţské katedrály Notre Dame i jeho sólistou. Na řadě jeho CD znějí historické
varhany, např. v katedrálách v městech Poitiers, Sarlat, Montauban, v chrámech opatství
v Mouzonu, Saint-Michel-en-Thiérache. Jeho nahrávky vydala přední vydavatelství jako
Tempéraments, Aeolus a Assai. Schoonbroodtův zájem o historickou hudbu vychází z hluboké
znalosti staré hudby (s důrazem na vztah francouzské hudby a tance). Vedle francouzských mistrů
pořídil nahrávky skladeb Bachových, Buxtehudeových, Bruhnsových, Sweelinckových či
Fischerových. Koncertoval po celé Evropě a Jiţní Americe. Vedl celou řadu mistrovských kurzů
barokní hudby. Jako člen komise se zabývá rovněţ restaurováním historických nástrojů v Belgii.

3. festivalový koncert
23. června 2010
Interpret:

Christian Bacheley
Hudba francouzských katedrál

Program:

César Franck (1822 - 1890)
Offertorium fis moll
Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (1734 - 1793)
Duo - Récit de Fluete - Grand Choeur
Alexandre Pierre Francois Boëly (1734 - 1793)
Andante con moto - Trio - Fuga
César Franck
Andantino A dur
Eugéne Gigout (1844 - 1925)
Minuetto
Théodore Dubois (1837 - 1924)
Toccata
Luis Vierne (1870 - 1937)
Adagio ze Symfonie č. 3
César Franc
Chorál č. 3 a moll
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Christian Bacheley (1955), původem z Dole poblíţ Dijonu, studoval hru na varhany
v Besannconu u Jeanne Marguillardové, ţačky Louise Vierna, pak na konzervatoři v Lyonu u
Louise Robilliarda a dále ještě u Marie-Claire Alainové. Roku 1983 se stal ředitelem hudební školy
v městě Arbois a o dva roky později titulárním varhaníkem v tamějším kostele Saint-Just. V letech
1985 - 1989 působil v Besanconu jako sbormistr a roku 1991 zaloţil v Arbois sbor Opus 39, s nímţ
provedl skladby Poulencovy, Purcellovi, Rossinoho, Händelovy, Gounodavy, Duruflého ad., získal
celou řadu cen a natočil četné snímky. Je také uměleckým ředitelem Mezinárodního varhanního
festivalu v Arbois. V tomto městě nahrál na historické varhany, které postavil roku 1728 Marin
Carouge, dvě CD s díly Dandrieua, Roberdaye, D´Angleberta, Guilaina a Bacha. Věnuje se nejen
hudbě 17. a 18. století, ale také tvorbě francouzských symfoniků a 20. století. Vystupuje na
varhanních recitálech i jako pianista, doprovází pěvecké sólisty, instrumentalisty a sbory. Natočil
snímky pro francouzský a polský rozhlas. Jako sólista se představil na předních varhanách ve
Francii, ale i v USA, Německu, va Švýcarsku, v Belgii, v Polsku a na Baleárách.

4. festivalový koncert
28. července 2010
Interpret:

Luca Scandali (Itálie)
Romantická varhanní hudba Německa a Itálie

Program:

Felix Mendellsohn Bartholdy (1809 - 1847)
Sonáta op. 65 č. 4 in B (1844)
Allegro con brio - Andante religioso - Allegretto - Allegro maestoso e vivace
Preludium c moll (1841)
August Gottfried Ritter (1811 - 1885)
Sonáta č. 1 op. 11 d moll (asi 1845)
Allegro - Andante - Adagio - Andante - Allegro
Adagio - Andante con moto - Allegro - Andante - Adagio
Franz Liszt (1811 - 1886)
Preludium a fuga na téma B-A-C-H (1855/70)
Filippo Capocci (1840 - 1911)
Romance e moll (z cyklu „Dix Piéces“)
Marco Enrico Bossi (1861 - 1925)
Intermezzo lirico in As
Scherzo g moll op. 49 č.2
Ottorino Respighi (1879 - 1936)
Preludium a moll na Bachův chorál „Ich hab mein Sach Gott heimgestellt“
(1910)
Preludium d moll
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Luca Scandali se narodil v Anconě (Itálie) v roce 1965. Získal diplom první třídy ve hře na
varhany a varhanní kompozici u profesorky Patrizie Tarducci a diplom první třídy ve hře na
cembalo na konzervatoři G. Rossiniho v Pesaru. Tamtéţ získal také diplom v oboru kompozice u
profesora Mauro Ferrante.
Dále studoval u Liuwe Tamminga na Akademii pro italskou varhanní hudbu v Pistoii a Bologni
(S. Petronio); dále pokračoval ve studiích u Tona Koopmana, Andrea Marcona a Luigi Ferdinando
Tagliaviniho. Navíc se věnoval interpretační problematice renesanční, barokní a romantické hudby
při studiu historických pramenů a originálních nástrojů. Uspěl v mnoha mezinárodních varhanních
soutěţích. Vedl řadu mistrovských kurzů v Itálii, Německu a Holandsku, koncertoval
na významných festivalech. Na koncertech vystupoval jako sólista i s různými komorními soubory
a orchestry. Jeho nahrávky jsou vysoce hodnoceny v odborných časopisech po celém světě.
V současné době vyučuje hře na varhany a varhanní kompozici na konzervatoři F. Morlacchi
v Perugii.

5. festivalový koncert
18. srpna 2010
Interpret:

Gunther Rost (Rakousko)

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Toccata a Fuga d moll „Dórská“, BWV 538
Petr Eben (1929 - 2007)
Studentské písně (ze suity „Faust“)
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Sonáta G dur, BWV 530
Vivace
Lente
Allegro
Petr Eben (1929 - 2007)
Sladké okovy lásky (z cyklu „Labyrint světa a ráj srdce“)
Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Koncert F dur (varhanní transkripce: Gunter Rost)
Allegro
Largo
Allegro
Max Reger (1783 - 1916)
Fantazie a fuga na téma B-A-C-H, op. 46

Gunter Rost (nar. 1974 ve Würzburgu, Německo) získal významná ocenění za svá vystoupení ve
více neţ deseti renomovaných varhanních soutěţích, jako je soutěţ J. S. Bacha v Lipsku, dále
v Norimberku, Speyeru, Erfurtu nebo na mezinárodní soutěţi v Dallasu. Studoval v Paříţi u MarieClaire Alain. Získal několik stipendií Nadace pro vzdělání německých občanů a Cité Internationale
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des Arts, Paříţ. V roce 2002 mu byla udělena cena Kunstförderpreis (Bavorská státní cena za
zásluhy v oblasti umění).
V letech 1998 - 2002 vyučoval varhanní hru a improvizaci na konzervatoři a hudební univerzitě
ve Würzburgu. Ve svých 27 letech dostal nabídku k výuce varhan na Univerzitě hudebních a
dramatických umění v Grazu, kde je v současné době vedoucím katedry varhanní hry.
Vedle pedagogického působení v Grazu je častým členem mezinárodních porot na varhanních
soutěţích a vede mistrovské kurzy, např. na Royal Academy of Music v Londýně, Akademii F.
Chopina ve Varšavě, Konzervatoři Rimského-Korsakova v Sankt-Peterburgu nebo na moskevské
konzervatoři P. I. Čajkovského.
Gunther Rost koncertuje po celém světě a spolupracuje s takovými soubory a orchestry, jako je
například Leipzig Gewandhaus Orchestra, Dallas Symphony Orchestra a Windsbachský chlapecký
sbor. Vystupoval na festivalech Styriarte, Rheingau Music Festival nabo Leipzig Bach Festival.
Německé, rakouské, ruské a americké rozhlasové stanice vysílaly ţivé nahrávky z jeho koncertů.
Kromě toho různé německé státní vysílací společnosti spolupracovaly s Guntherem Rostem, který
má v současné době nahrávací smlouvu s Bavorskou rozhlasovou stanicí Bazerischer Rundfunk.
Za přímé spolupráce s autorem nahrál Gunther Rost kompletní varhanní dílo Petra Ebena pro
vydavatelství Motette. Komplet obsahuje mimo jiné vůbec první nahrávku Ebenova cyklu Labyrint
světa a ráj srdce. V současnosti se věnuje uvádění kompletního varhanního díla J. S. Bacha ve
spolupráci s rakouskou společností ORF. Kromě originálních Bachových varhanních kompozic
uvádí také další jeho skladby ve svých vlastních transkripcích pro varhany. Jeho poslední CD
z letošního března (OehmsClassics) obsahuje Bachovy Goldbergovy variace, provedené na
varhanách v St. Louis en ĺ´Ile v Paříţi a Vivaldiho koncerty.

6. festivalový koncert
15. září 2010
Interpret:

Urszula Kryger - mezzisoprán
Jadviga Rappé - alt
Jaroslaw Malanowicz - varhany (Polsko)

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Toccata a Fuga d moll, BWV 565
(Jaroslaw Malanowicz - varhany)
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Chorální předehra „Vater unser im Himmelreich“, BWV 682
Oblak a mrákota jest vůkol Něho
Skrýše má a Pavéza má Ty jsi
Slyš, ó Boţe, slyš modlitbu mou
Hospodin je můj pastýř
(Jadwiga Rappé - alt, Jaroslaw Malanowicz - varhany)
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Sonáta G dur, BWV 530
(Jaroslaw Malanowicz - varhany)
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Witold Lutoslawski (1913 - 1994)
Lacrimosa (1948)
(Urszula Kryger - mezzosoprán, Jaroslaw Malanowicz - varhany)
Petr Eben (1929 - 2007)
De nomine Caeciliae (na text Tomáše Kempenského)
(Urszula Kryger - mezzosoprán, Jaroslaw Malanowicz - varhany)
Henryk Vzyţ (1923 - 2003)
Tryptyk
1. Mezi hvězdami
2. Ave Maria
3. Mezi hvězdami 2

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Chorální předehra „Aus tiefer not, schrei ich zu dir“, BWV 686
(Jaroslaw Malanowicz - varhany)
Stanislaw Moryto (* 1947)
Litanie (1947), česká premiéra
(Urszula Kryger - mezzosoprán, Jadwiga Rappé - alt,
Jaroslaw Malanowicz - varhany)
Jaroslaw Malanowicz se narodil ve Varšavě a s tímto městem je spojeno jeho hudební vzdělání.
V roce 1976 absolvoval s vyznamenáním Národní hudební školu J. Elsnera ve varhanní třídě
Tadeusze Jarzeckiego a o pět let později, rovněţ s vyznamenáním, Hudební akademii F. Chopina ve
třídě profesora Joschima Grubicha a Józefa Serafina. Ještě jako student se stal finalistou
mezinárodní hudební soutěţe F. Liszta v Budapešti (1978) a získal hlavní cenu „Organo
Verdalonga“ na mezinárodní soutěţi v Toledu (1980). Po ukončení studií obdrţel zvláštní cenu na
mezinárodní varhanní soutěţi na Accademia di Santa Cecilia v Římě (1981) a v roce 1985 se stal
laureátem národní varhanní soutěţe J. S. Bacha v Bydhošti a Gdaňsku. Kromě toho se zúčastnil
mnoha mistrovských kurzů významných varhaníků, např. Zsigmonda Szathmaryego, Monserrat
Torrent, Jeana Langlaisa, Guy Bovrta.
Jaroslaw Malanowicz je velmi aktivní koncertní umělec, koncertoval po celé Evropě, v Japonsku
a na Filipínách. Často vysupuje jako komorní hráč, spolupracuje s vyníkajícími umělci, jako např.
Jadwiga Rappe, Urszula Kryger, Konstanty Andrzej Kulka.
Od roku 1979 často spolupracuje s Varšavskou filharmonií, Polským rozhlasovým symfonickým
orchestrem a dalšími orchestry a soubory. V roce 2000 - 2001 pracoval pro Varšavskou filharmonii
jako konzultant při stavbě nových varhan v koncertním sále a v letech 2008 - 2010 konzultoval
stavbu nových varhan pro konzervatoř J. Elsnera ve Varšavě.
Od roku 1980 působí jako učitel varhanní hry na 1. hudební škole ve Varšavě a od roku 1978
působí také na Hudební akademii F. Chopina, kde je v současné době docentem.
V roce 1991 zaloţil festival Litoměřické varhanní léto, pro který dodnes pracuje jako umělecký
poradce.
V roce 2006 obdrţel z rukou tehdejšího ministra kultury čestný odznak "za zásluhy o polskou
kulturu".
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Urszula Kryger absolvovala dvě fakulty Hudební akademie v Lodţi - instrumentální (klavír a
pěveckou a hereckou (u J. Pietraszkiewicze). Dále pokračovala ve studiu zpěvu u André Orlowitze
v Kodani, coţ nakonec vedlo k mnoha úspěchům v nejrůznějších mezinárodních pěveckých
soutěţích. V letech 1992 - 1994 získala 1. cenu v Moniuszkově soutěţi ve Varšavě, Brahmsově
soutěţi v Hamburku a v hudební soutěţi ARD v Mnichově.
Repertoár Urszuly Kryger je velmi široký - od barokních oratorií přes německou a italskou operu
k romantické a soudobé písňové tvorbě. Vystupovala na koncertech a v písňových recitálech na
nejvýznamnějších evropských pódiích, např. v Mnichově, Paříţi, Frankfurtu (Alte Oper), Berlíně
(Schauspielhaus), Miláně (La Scala), Stuttgartu a Madridu. Spolupracovala se slavnými dirigenty,
jako jsou např. Jerzy Semkow, Jan Krenz, Rafael Frübeck de Burgos neboSir Colin Davis.
Pravidelně vystupuje na známých festivalech (Menuhin Festival - Gstaad, Berliner Festwochen,
Kissinger Sommer, Varšavský podzim).
Urszula Kryger se velmi ráda věnuje komorní hudbě. Vystupovala s řadou vynikajících
hudebníků (mezi jinými např. Hartmut Höll, Charles Spencer, Melvyn Tan, Pascal Rogé a
klarinetista Paul Meyer) a smyčcových kvartet (Tokyo String Quartet, Petersen Quartet nebo Sine
Nomine Quartet).
Na mezinárodní operní scéně debutovala v roce 1996 v dráţďanské SemperOper jako Angelina
v Rossiniho Popelce.
V lednu 2006 obdrţela cenu Szymanowského nadace za mistrovskou interpretaci jeho písní.
Jadwiga Rappé započala svá pěvecká studia u Zofie Brégy a později pokračovala u Jerzyho
Artysze. Během studií na Wroclawské hudební akademii se vypracovala na úroveň vůbec nejlepších
altistek. Získala1. cenu na mezinárodní soutěţi J. S. Bacha v Lipsku a krátce na to zlatou medaili na
mezinárodním festivalu pro mladé sólisty v Boreaux.
Jadwiga Rappé se objevila na pódiích v mnoha evropských zemích, USA, Kanadě a Japonsku
v nejprestiţnějších koncertních síních (Musikverein a Konzerthaus - Vídeň, La Salle Pleyel a
Tdéatre des Champs-Elyssés - Paříţ, Gewandhaus - Lipsko, Philmarhonie im Gasteig and
Herkulessaal - Mnichov a mnoha dalších.
Její repertoár je velmi široký a obsahuje jak písňovou a operní tvorbu, tak oratorní a kantátové
party od baroka aţ po soudobou tvorbu (včetně např. Polského Requiem nebo Te Deum od
Krysztofa Pendereckého). Umělkyně se ráda podílí na premiérách nových děl polských autorů podílela se např. na uvedení Pendereckého Sedmi bran Jeruzalémských (skladba, napsaná
k příleţitosti třetího milénia města Jerusaléma). Její jedinečný hlas inspiroval Wojciecha Kilara při
práci na altovém partu v jeho Missa Pro Pace.
V jejím repertoáru jsou altové operní party Händela, Čajkovského, Glucka, Verdiho,
Ponchielliho, Strausse. Sklidila velký úspěch za Erdu ve Wagnerově Prstenu Nibelungů při
představeních v Deutsche Oper Berlin, Covent Garden, Théatre Royal de la Monnaie, Festival
d´Orange, Wiener Staatsoper, Oper Frankfurth a Grand Théatre de Geneve.
Často je zvána do porot pěveckých soutěţí. Během posledních let vede pěveckou třídu na
Chopinově hudební akademii ve Varšavě. Od března 2006 do března 2009 byla prezidentkou
Společnosti Witolda Lutoslawského ve Varšavě.

Na poslední, šestý koncert přišly desítky lidí, aby si poslechli umění polského varhanního
mistra a zároveň otce Litoměřického varhanního léta Jaroslava Malanowicze. Ten se, jak se
patří, postaral o úspěšné završení vystoupení předchozích pěti umělců z Česka, Belgie,
Francie, Itálie, Rakouska. Koncert byl výjimečný i tím, ţe společně s varhaníkem
Jaroslavem Malanowiczem vystoupily také dvě zpěvačky, rovněţ z Polska, Urszula Kryger a
Jadwiga Rappe. „Koncert měl velice dobrou atmosféru, přišlo přes sto lidí. Pan Malanowicz
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je vynikající varhaník a na Litoměřickém varhanním létě hrál uţ několikrát. Tím, ţe si vzal k
sobě tyto dvě špičkové zpěvačky, ještě podtrhl skvělou úroveň koncertu.
Koncerty Litoměřického varhanního léta navštěvuji jiţ dlouhou řadu let. Tak tomu bylo i
letos. Koncerty jsou nádherné a za celou dobu nemohu říci, ţe bych byl některým koncertem
zklamán.

VÁŢNÁ HUDBA, SBOROVÝ ZPĚV:
Úspěšná reprezentace sborů Puellae cantantes a Syrinx v Itálii
Ve čtvrtek 1. dubna 2010 se ve večerních hodinách vrátily sbory Puellae cantantes a Syrinx z 11.
ročníku mezinárodní sborové soutěţe v Riva del Garda v Itálii. Soutěţ pořádá německá společnost
Interkultur kaţdé dva roky jiţ od roku 1990. Oba sbory, zřizované Občanským sdruţením Puellae
cantantes ve spolupráci se ZŠ B. Němcové a MKZ v Litoměřicích, si v nečekaně silné konkurenci
sborů z celého světa vedly nad očekávání dobře - Puellae cantantes pod vedením Jindřišky Bohatové
a manţelů Pallasových získaly v kategorii mládeţnických sborů do 19 let zlatý diplom, Syrinx v
interpretačně náročné kategorii duchovní hudby diplom stříbrný.
Páteční večer 22. října v litoměřickém sále hotelu Koliba patřil sborovému zpěvu. Dívčí sbor
Puellae cantantes zde totiţ slavil čtyřicáté výročí své existence. Na zhruba tříhodinovém
koncertu se postupně představily jak přípravné sbory Modrásci a Barvičky, tak hlavní koncertní sbor
Puellae cantantes. Domácí zpěvačky přivítaly na pódiu i dva zahraniční hosty – německý sbor
Kehrwieder Kinderchor a polský Melikos, jejichţ děti byly následně celý víkend ubytovány v
litoměřických rodinách. Publikum v závěru koncertu potěšil i sbor Syrinx.

16. ročník festivalu PODZIMNÍ SBOROVÉ DNY 2010
1. Festivalový koncert „Jubilejní koncert“ k 10. výročí zaloţení sboru Cantica Bohemica
1. října 2010 v 19.00 hodin, Varhanní sál ZŠ B. Němcové, Litoměřice
Účinkující: ţenský komorní sbor Cantica Bohemica
řídíl: PhDr. Vladimír Frühauf, nositel ceny B. Smetany

2. Festivalový koncert „Koncert duchovní hudby“
2. října 2010 v 16.00 hodin, Katedrála sv. Štěpána, Litoměřice
Účinkující pěvecké sbory:
Páni kluci (Litoměřice)
Audite Silete (Bohosudov)
Cantores sancti Venceslai (Most)
Cantica Bohemica (Litoměřice)

Heroldovo kvarteto - koncert vážné hudby
12. června 2010 od 19.00 hodin v bývalém jezuitském kostele Zvěst. P. Marii
se uskutečnil v rámci 46. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena koncert, jehoţ
hlavním pořadatelem byla Severočeská filharmonie Teplice.V programu zazněly skladby
významných hudebních skladatelů - Josefa Suka, Moritze Ravela a Ludwiga van Beethovena v
profesionálním
provedení
známého
smyčcového
tělesa
"Heroldova
kvarteta".
Koncert váţné hudby připravila Severočeská galerii výtvarných umění v Litoměřicích.
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SGVU V LITOMĚŘICÍCH
Výstavy proběhnuvší v roce 2010:

Jindřiška, Pravoslav a Šárka Radovi - Ohlédnutí
4. 12. 2009 - 14. 2. 2010
Výstava keramické a sochařské tvorby tří členů rodiny Radových. Výtvarný talent se v této rodině
dědí jiţ vlastně čtvrtou generaci. Zakladatel tradice Petr Rada, otec známého malíře a významného
člena Umělecké besedy Vlastimila Rady, byl profesorem kreslení a velmi slušně maloval.
Pravoslav Rada, jediný syn Vlastimilův, měl výrazný sochařský talent a jako svoji hlavní disciplinu
si zvolil keramiku. Vypracoval se mezi evropsky oceňované keramiky a přednášel i na škole v USA.
Jeho keramika je nezaměnitelná svými formami i barevností. Je autorem i několika knih o keramice,
vycházejících z technického mistrovství, které si při práci s keramikou osvojil.
Jindřiška Radová, manţelka Pravoslava Rady, která původně studovala textilní tvorbu, začala
následně pracovat také s keramikou a vypracovala si svůj nezaměnitelný autorský rukopis, coţ bylo
vedle silné osobnosti manţelovy důkazem původnosti jejího talentu.
Jejich dcera Šárka Radová kráčela v jejích stopách, vystudovala keramiku, ale její výrazný
sochařský talent i velmi specifické cítění posouvá její tvorbu čím dále tím více směrem k volné
plastice. Samozřejmým předpokladem je znalost řemesla, vyplývající z rodinné tradice. Její sochy,
často ve velmi zajímavé symbióze keramiky s papírovinou jsou monumentální a velmi současné.
Výstava nabídla zajímavé srovnání tří opravdových osobností a dvou generací keramiků.

Lenka Vilhelmová - Panta rei - vše plyne
26. 2. - 11. 4. 2010
Kurátor: PhDr. Jan Kříţ, PhDr. Jiří Šetlík
za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, Bc. Jaroslava Píchová
Lenka Vilhelmová je přední česká grafička, která za svou tvorbu získala řadu významných ocenění.
Její tvorba je známá i v zahraničí. Stejně důleţité je však i její dílo malířské, které se jiţ
v osmdesátých letech podílelo na české verzi tak zvané "volné figurace". Tomuto mezinárodnímu
programu vtiskla osobitou podobu tajemnou významovostí současně dramaticky i poeticky pojatých
obrazových syntéz i dějových improvizací hlubokého lidského významu.

Zdenka Marie Nováková - Obrazové cykly
23. 4. - 6. 6. 2010
Autorka absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, soukromě pokračovala ve studiu malby.
V letech 1968-1990 pracovala jako pedagoţka na praţské AVU. Od roku 1997 působí na Katedře
architektury ČVUT v Praze. Kromě architektonické činnosti také maluje a svoji tvorbu úspěšně
vystavuje u nás i v zahraničí.
V jejích dílech se výrazně projevuje autorčin vztah – láska – k přírodě, kterou ve svých dílech
osobitým způsobem reflektuje.
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Martin Tomášek - Labyrintem zapomenutých rozhovorů

18. 6. - 25. 7. 2010 v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii
Jan Hendrych a Richard Konvička - Maso a kost / dvě podoby figurace
25. 6. - 12. 9. 2010
Profesor praţské AVU sochař Jan Hendrych (1936) pochází z umělecké rodiny, VŠUMPRUM
vystudoval u Josefa Wagnera. Dokonale ovládá klasickou realistickou modelaci. Věnuje se
především figurální tvorbě, ale cizí mu nejsou ani abstraktnější formy. Figuru chápe jako
symbolické vyjádření lidské existence, do tvarů těl promítá vnitřní psychické stavy. Patrné je jeho
ovlivnění barokní tvorbou.
Kromě volné tvorby se věnoval i restaurování především barokních soch. Účastní se
mezinárodních sochařských sympozií, vystavuje u nás i v zahraničí.
Tvorbou malíře Richarda Konvičky (1957) je prostoupen zájem o osud člověka v civilizovaném
světě, přičemţ civilizaci vnímá jako úspěch lidských schopností, ale také i jako jisté ohroţení lidské
přirozenosti. Jeho zájem o městské náměty se rozvíjel jiţ na studiích praţské AVU u profesora Jana
Smetany. Témata získává z konkrétních ţitých situací, ze setkání s městským prostředím.

VÁCLAV ŠPALE - REKOGNOSKACE
13. 8. - 17. 10. 2010 v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii
Václav Špale se přehlídkou své tvorby po letech vrátil do objektu bývalého jezuitského kostela
Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích, kde se v první polovině devadesátých let zúčastnil
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mezinárodních symposií Barok a dnešek a Otevřený dialog. Výstava, připravena k autorovým 60.
narozeninám, představila široký záběr autorových uměleckých aktivit a prezentovala například
objekty, instalace, scénografické realizace a dokumentace restaurátorských rekonstrukcí.
Hlavní část expozice však budou tvořit malby ve formě závěsných obrazů i monumentálních
malířských realizací.
Václav Špale se narodil v roce 1950 v Mladé Boleslavi. Studoval na Střední výtvarné škole v
Praze a dále pak na Akademii výtvarného umění v Praze (ateliér prof. Františka Jiroudka). Zúčastnil
se celé řady samostatných i kolektivních výstav, ale také různých sympozií a projektů. Od roku 1981
ilustroval 30 titulů pro různá nakladatelství – zajímavé jsou zejména jeho ilustrace k Hrabalovým
knihám. Je autorem celé řady scénografií (Jihočeské divadlo České Budějovice, Divadlo Husa na
provázku, Divadlo Skelet) i divadelních realizací – Divadlo SERPENS (reţie, scéna, loutky,
výtvarné řešení). Kromě toho se zabývá i restaurováním nástěnných maleb. Ţije a pracuje v Praze.
Od roku 2010 působí v Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Jan Autengruber (1887-1920)
24. 9. - 7. 11. 2010
Jan Autengruber (1887 Pacov – 1920 Praha) studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze a na Akademii výtvarného umění v Mnichově. Díky studiu na mnichovské Akademii se
Autengruberova tvorba dostala do povědomí především německého publika, v Německu byl
známým a uznávaným umělcem. V českém prostředí byl, díky svému pobytu v Německu a v Itálii,
téměř neznámý. První monografie umělci vyšla aţ roku 1960 a do obecnějšího povědomí se umělec
dostal v roce 2002, kdy mu Národní galerie v Praze uspořádala samostatnou výstavu.
Kromě krajin inspirovaných jeho cestami po Německu, po Francii a po Itálii maloval portréty i celofigurální, zátiší a biblické motivy. Jeho malířský projev se vyvíjel přes impresionismus po
expresivní zpracování námětu.
Zemřel předčasně na zápal plic, který se u něj projevil po španělské chřipce.
Vernisáţ se konala ve čtvrtek 23. září 2010. V 17.30 hod. ji zahájil ředitel galerie Jan Štíbr, který
přivítal starosty Litoměřic a Pacova a další osobnosti kultury města ale i odjinud. Potom mluvil prof.
Lahoda, který mimo jiné poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy. Vernisáţ hudebně
doprovodil František Brikcius na violoncello.

Kouzelný svět Karla Franty
19. 11. 2010 - 6. 2. 2011
Karel Franta patří mezi nejvýznamnější české výtvarné umělce zejména mezi ilustrátory. Jeho
celoţivotní dominantní tematikou je hudba a muzikantství, které je tak námětem řady jeho obrazů
i ilustrací. Hudba ho totiţ provází jiţ od dětství a on jí svou lásku vrací v malebných obrázcích, na
kterých, kdyţ se budeme pozorně dívat, jako bychom samotné nástroje i slyšeli hrát. Jeho
ilustrátorská tvorba je vysoce oceňována v mnoha zemích. Náleţí například k několika málo
drţitelům Grand Prix UNICEF při OSN a je zapsán na čestné listině IBBY – mezinárodního
sdruţení pro dětskou knihu. Obě tato ocenění patří k největším uznáním, které mohou výtvarníci ve
světovém měřítku získat. Na jeho kontě tak najdeme celou řadu krásných ilustrací pohádkových
kníţek, učebnic i knih jeho velkého přítele Františka Nepila.
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VÝSTAVA PRACÍ ŢÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU - ZUŠ LITOMĚŘICE
4. - 30. května 2010 v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii
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Vystavené práce představily průřez tvorbou za poslední tři roky a prezentovaly třídy vyučujících ateliéry J. Veselé a Mgr. J. Choury. Jejich věkové rozmezí je od 6 do 19 let.
Na výstavě byla zastoupena přehlídka různých výtvarných technik: kresby, malby, grafiky,
objekty a práce z keramiky. Práce tvořily tematické celky – člověk, rostliny, stroje, zvířata a prostor.
Jednotlivá témata zpracovali ţáci různými technikami a za pouţití různorodých materiálů. A to jak
klasických, jako papír, keramika apod., ale nechyběly zde ani „Objekty“ z dřevěných palet,
pórobetonu, PUR pěny. V nemalé míře i závěsné objekty z papíru nebo pletiva.
Vernisáţ se konala v úterý 4. 5. 2010 od 17:00 hodin. Kulturní záţitek vystavených výtvarných
prací umocňovalo hudební vystoupení ţáků ZUŠ Litoměřice - Uyanga Bayarjargal (housle),
Ludmila Landová (housle), Jakub Kacar (viola) a vyučujících - Miroslav Roček (housle) a Jaroslav
Vavroušek (saxofon). Výtvarné objekty rozmístěné volně v prostoru monumentálního interiéru
kostela ve spojení se snově znějící hudbou působily velice omotivně a nadpřirozeně. Byl to silný
kulturní záţitek, za který bych chtěl poděkovat všem aktérům ZUŠ - ţákům, učitelům a řediteli
Václavu Neuţilovi.

DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU
Jarmila Kacarová

„Nalezená zátiší“
Výstava fotografií byla zahájena 17. 4. a
potrvá do 7. 5. 2010.
Autorka Jarmila Kacarová citlivě
pozoruje svět kolem sebe a běţné, obyčejné
okamţiky ţivota zachycuje s nebývalou
něhou a poetikou. Ukazuje nám jejich
kouzelnou
skrytou
tvář.
Vystavené
fotografie vznikaly od roku 2006 aţ do
současnosti. K vidění jsou fotografie z
přírody, okolí a několik fotografií z hudební
školy a z divadla.
Vernisáţí výstavy fotografií "Nalezená zátiší" byla v sobotu 17. dubna v 15:30 hodin. Úvodní slovo
měla Mgr. Dominika Valešková. O kulturní program se postarali ţáci ZUŠ z Litoměřic.

Společná výstava obrazů Anny Tůmové - Nekudové a Jiřího Havla
a keramiky Marie Sedlmayerové a Jiřího Klementa„ 2. května - 4. června.
Věhlasná malířka Anna Tůmová - Nekudová je členkou Sdruţení nezávislých výtvarníků a
malování se věnovuje od svého dětství. I přes váţnou nemoc se díky svému tatínkovi dokázala v
malování "vyšplhat" na vrchol.
Rodačka ze Lbína, Marie Sedlmayerová, vţdy ráda tvořila a malovala. Svůj výtvarný umělecký
talent rozvíjela jiţ od střední školy. Odchodem do důchodu začala spolupracovat s Jiřím
Klementem, který vede keramickou dílnu na střední škole Perspektiva v Dubí. Jiří Klement také
začínal malováním. Vyučil se jako foukač skla a po střední škole úspěšně navrhoval svítidla.
Jiří Havel si prý maluje "do šuplíku". Podle jeho vlastních slov je amatérský malíř. Jeho umu si
však všimla Marie Sedlmayerová a přizvala na společnou výstavu.
O kvalitě vystavených děl svědčily skutečnosti, ţe se umělecká díla začala prodávat jiţ při
slavnostní vernisáţi.
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Jan Vojta a Martin Veber - „Fotografie“ 25. června - 30. srpna
Autoři přinesli fotografie zachycující přírodní témata. Výstava vyvolala zaslouţený zájem
návštěvníků i médií.

Jean - Michel Dutillie - „Obrazy“ 10. září - 1. října
Výtvarník ţijící ve Francii v partnerském městě Armantieres. V Litoměřicích vystavoval
podruhé. Vernisáţ v přátelském ovzduší zahájil starosta města Mgr Ladislav Chlupáč. Umělec
představil příjemně barevně vyváţené akvarely nikoli na abstraktní téma vytvářené vlastní
kombinovanou technikou pomocí špachtle. Veřejnost byla celý měsíc září okouzlena především jeho
portréty bytostí- elfů v ţivotní velikosti.

Adriana Rohde Kabele - „Příběhy z Babylonu“ 8. října - 29. října
Autorka nabídla obrázky k vidění, ke čtení, k doteku: vizuálně-haptický záţitek. Základním
výtvarným prvkem, který pouţila pro svou výstavu je hřebík, který nechává obtisknout do hlíny,
plexiskla, papíru a vytváří tak svou babylonskou řeč a babylonské písmo. Těmi popisuje a zakresluje
své příběhy. Výstava vyvolala velký zaslouţený zájem veřejnosti všech věkových skupin. Nejmladší
vyuţívali moţnosti se dotýkat vystavených děl.

Radka Kotrejchová a Petr Nesvadba - „Práce inspirované přírodou“
31. října - 21. listopadu
Radka Kotrejchová a Petr Nesvadba z Děčína ukázali jen část své rozmanité tvorby. Jemné a
dokonalé perokresby zvířat od Petra Nesvadby nepostrádali vtip a řemeslnou precisnost, kterou
potřebuje rytec skla. Radka Kotrejchová pracuje jako designérka v průmyslu obalů. Představila
autorské hračky. Roztomilé textilní modely zvířátek sama navrhla a ušila. Společná výstava potěšila
četné dětské diváky i všechny ostatní.

Taťána Nováková - „Básnění“ 26. listopadu - 22. prosince
„Poezie nevánočně vánoční“. Básnířka Táňa Nováková vánočně vyzdobila prostor před první
adventní nedělí v listopadu a připravila výstavu své poezie. Součástí slavnostní vernisáţe bylo i
uvedení Bibliofilie Viděl jsem anděla. Kresby na ručním papíře k poezii Táni Novákové provedla
Eva Vágnerová.

OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH
Slovenské národní povstání a letec František Chábera

5. srpna - 26. září

Program akce 5. srpna 2010:
Akce začala ve 14.00 hod pietním aktem u hrobu Františka Chábery na městském hřbitově
v Litoměřicích. Součástí pietního aktu byl přelet stíhacích letounů Grippen. Pokračovala od 15.00
hod přehlídkou dobové výzbroje, výstroje a techniky před muzeem, která zahrnovala nejen vozidla
západních armád, ale i techniku generálovi nepřátelskou – německou.
V 16.30 hod v budově Oblastního muzea na Mírové náměstí 171 v Litoměřicích byla zahájena
vernisáţ výstavy, kterou připravilo Oblastní muzeum v Litoměřicích ve spolupráci s Liptovským
muzeem a Městem Ruţomberok.
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Výstava představuje průřez obdobím od autonomie v roce 1938 po vyhlášení slovenské
samostatnosti, sestavení první slovenské vlády, taţení proti Sovětskému svazu aţ třeba po
bombardování Ruţomberka.
V muzeu jsou umístěny panely, na kterých jsou kopie
fotografií, zachycujících průběh bojů, důleţité osoby
Slovenského
národního
povstání
či
kopie
protihitlerovskýchkreseb. Panely obsahují také podrobné
informace ke kaţdé důleţité kapitole povstání.
Návštěvníci muzea se tak mohou dozvědět spoustu
zajímavých poznatků o osudech ţidovské komunity na
Slovensku, o činnosti partyzánského hnutí, leteckém
mostu, o bojích povstalecké, 1. čs. armády na Slovensku
a další zajímavosti. V souvislosti s Litoměřicemi pak
výstava vyzdvihuje také osobu letce Františka Chábery,
který za 2. světové války velel druhé letce 1.
československého stíhacího pluku v Sovětském svazu.
Část výstavy je věnována jeho ţivotu před válkou, během
ní, i tomu, co dělal v letech poválečných aţ do svého
úmrtí v roce 1999.
S nápadem přivést tuto výstavu do Litoměřic přišel
její autor, historik a litoměřický rodák Stanislav Chytka,
který ji prezentoval v loňském roce ku příleţitosti 65.
výročí Slovenského národního povstání v Liptovském
muzeu v Ruţomberoku. Nabídl moţnost umístění
výstavy do Litoměřic zdejšímu muzeu, které nabídku
přijalo.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
Kino Máj praskalo ve švech - premiéra 3D produkce
21. března praskalo litoměřické kino Máj ve švech. První dvě filmová představení promítaná
novou 3D technologií vzbudila obrovský zájem veřejnosti. Na Podmořské dobrodruţství, jehoţ
projekce byla od 15.30 hodin zdarma, se dostali pouze návštěvníci, kteří dorazili v hodinovém
předstihu. Vyprodáno následně bylo i na večerní představení Avatar. Na odpolední představení se
dostal i kronikář s manţelkou. V úvodu slavnostního zahájení promluvila ředitelka Městských
kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková, která mimo jiné poděkovala zastupitelům, ţe se
rozhodli investovat městské peníze do nákupu nové technologie. Díky 3D technologii tak bude moci
i Máj vysílat novinky v den jejich premiér. Nemusí však jít pouze o filmy, ale i o sportovní přenosy
nebo operní představení. Po krátkém úvodu předala slovo starostovi Ladislavu Chlupáčovi. „Kina
proţívala z hlediska ekonomiky těţké období. Mnohá z nich zanikla, včetně Besedy. Jsem velmi
rád, ţe Máj se nám podařilo zachovat. Stoupající návštěvnost mě utvrzuje v tom, ţe jeho digitalizace
byla tím správným krokem,“ konstatoval starosta. Digitalizace kina stála téměř pět milionů korun.
Litoměřice na ni získaly z Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 1,25 milionu korun.
Poté jiţ začala projekce filmu. Viděl jsem poprvé film ve 3D. Ta nádhera. Napadlo mne, ţe
zázrakem bylo oţivení statických obrázků, jejich rozpohybování. Byly však němé. Později na nás
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film promluvil, ale stále to byla plocha s pohybujícími se obrázky. Dnes si na mne film sáhnul.
Zvířata z filmu se mi koukala do očí a měl jsem dojem, ţe se mne kaţdou chvíli dotknou.

Foto Galerie Na Baště - výstava snímků Českého středohoří duben
Litoměřická hradební bašta z roku 1513 byla v minulosti i vinárnou či vězeňskou kaplí. Nyní
se dočkala dalšího vyuţití. V patře restaurace Steakhouse vznikla Foto Galerie Na Baště.
Galerie chce kaţdé dva měsíce představit díla jiného fotografa. Plánuje střídat i náměty fotografií.
Provoz zahájila výstavou snímků Českého středohoří Václava Lahovského ze Stráţe pod Ralskem.
Mizející krajina - „České středohoří jsem začal fotit uţ v roce 1967, kdy jsem bydlel ve Velemíně.
Ze 147 kopců, které se ve středohoří nacházejí, jsem byl na padesáti. Fotí se mi tam ale čím dál hůř,
protoţe vidím, jak ta krajina mizí. Některé kopce jsou odtěţené, jinde vede silnice nebo dálnice,
na mnoha
místech
stojí
nové
domy,“
svěřil
se pětašedesátiletý
fotograf.
Jeho snímky jsou unikátní i tím, ţe fotí speciálním fotoaparátem Linhof s kazetou na film 6 x 12
centimetrů. Díky tomu pořizuje panoramatické záběry, na kterých České středohoří vyniká nejlépe.

Mirek Zimmer - "Jen se tak dívám..."
V Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích byla v pátek 7. května v 17 hodin zahájena
výstava
fotografií
Miroslava
Zimmera s názvewm "Jen se tak
dívám...". Autor - jinak zpravodaj
Českého rozhlasu Sever tam
představil
své
snímky
z
posledních pěti let.
S fotografií začínal na přelomu
60. a 70. let minulého století. V
roce 1975 měl svou první velkou
výstavu v Severočeské galerii.
Teprve aţ po pětatřiceti letech se
veřejnost dočkala jeho druhé
velké výstavy.
Výstavu uvedl akademický
sochař Libor Pisklák. Mirka
podpořil také jeho spoluţák a
současný
starosta
Ladislav
Miroslav Zimmer diskutuje s Petrem Hermannem
Chlupáč. Oba si také uţívali
chvíle, kdy zpovídali redaktora
Českého rozhlasu, který je obvykle v opačné roli. O hudební doprovod se postarali výborní
muzikanti a také dlouholetí kamarádi Adolf Škarda a Vladimír Polák, který má k výtvarné fotografii
rovněţ blízko.

Nemocnice má svoji fotogalerii
Vstupní prostory litoměřické nemocnice slouţí i jako výstavní. Vznikla zde totiţ fotogalerie.
Jako první zde byly 1. června instalovány fotografie od osmnácti francouzských autorů. Výstava
nazvaná „Světlem a stínem“ vznikla ve spolupráci města Litoměřice s francouzským partnerským
městem Armentiéres.“ Vernisáţe se kromě starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče účastnila i
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místostarostka města Armentiéres Janine Folens. Tato kulturní akce je výsledkem dlouholetých
přátelských vztahů mezi oběma městy. Loni se u našich francouzských přátel uskutečnila výstava
nejúspěšnějších snímků prvního ročníku fotosoutěţe „Ţivot a cestovní ruch v Českém středohoří“.
Zajímavostí je, ţe obdobná fotogalerie vznikla právě v těchto dnech i v tamní nemocnici.

Sídlo CzechPointu zdobí výstava fotografií
Bývalé informační centrum v budově Městského úřadu v Litoměřicích na náměstí bylo
zrekonstruováno na sídlo CzechPointu. V souvislosti s rekonstrukcí a změnou vyuţití těchto prostor
zde byla zřízena minigalerie. Počínaje dnešním dnem (13. říjen) zde fotograf Josef Rotter vystavuje
sérii černobílých snímků, jeţ jsou němými svědky krásy města Litoměřice. Vystavené fotografie zde
mají zpříjemnit chvíle lidí, přicházejících vyuţít sluţeb CzechPointu.

Hynkovo hravé divadlo má za sebou premiéru
Ochotnický soubor - Hynkovo hravé divadlo, uvedlo v pondělí 1 března od 19.00 hodin v Domě
kultury Litoměřice premiéru klasické ruské komedie Alexandra Nikolajeviče Ostrovského pod
názvem „Kdo hledá, najde aneb Ţenitba Balzamínova“. V hlavních rolích jsme viděli Lukáše Filu,
Katku Davídkovou, Romana Munčínského a další, reţie Eva Andělová.Divadelní soubor má za
sebou více neţ jeden rok existence. Představení bylo zábavné a přítomných 60 diváků včetně
kronikáře (téměř samé ţeny) se smálo po celé představení.

Výstava meditativních obrazů P. Stanislava Weigla „Umění dívat se“
V Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích byla v úterý 22. června 2010 otevřena prodejní výstava
meditativních obrazů. Autor svoji výstavu doprovodil
promítáním hudebního pásma Krása stvoření, které ukazuje
křesťanské pojetí stvoření a umění dívat se v obdivu
a úţasu.
Obrazy byly k prohlédnutí v kapli a přilehlé místnosti
v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Výstava potrvá do
16. 7. 2010.
P. Stanislav Weigel se narodil 15. 2. 1927 v Hranicích
na Moravě. Studoval Vysokou školu technickou v Brně. Od
r. 1953 pracoval jako letecký inţenýr ve Výzkumném
ústavu leteckém v Praze. V roce 1956 se oţenil, má tři děti.
V roce 1958 byl pro víru z ústavu vyloučen a pracoval jako
dělník ve stavebnictví. Od roku 1959 pracoval jako technik,
později jako projektant ekologických zařízení aţ do svého
odchodu do důchodu v roce 1987. V té době se věnuje
soustavné meditativní tvorbě a ve své duchovní práci
pouţívá obrazů jako prostředku k oslovení věřících
i nevěřících a pořádá kurzy na téma "Cestou krásy
k pravdě". Po smrti manţelky v roce 1975 studoval teologii
u františkánů v Praze a byl tajně vysvěcen na kněze v r.
1985.
Svou výtvarnou činnost začínal pod vlivem přátelství
s Janem Zrzavým. Osvojil si jeho techniku i umělecký směr poetického symbolismu. Autor se také
věnuje terapii nemocných, zvláště mentálně postiţených a narkomanů (s pouţitím obrazů). V r.
1994-97 konal misijní činnost na Východě s pořádáním výstav a přednášek. Výstavy meditativních
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obrazů jsou zaměřeny na téma "Umění dívat se". Snaţí se léčit náš zrak a srdce od choroby
konzumního vnímání programů ve sdělovacích prostředcích. Chtějí poukázat na potřebu vytvářet
zdravou národní kulturu, pramenící z kořenů naší hodnotné kulturní tradice. Chtějí vzbudit zájem
zejména mladší generace o hledání pravdy a krásy cestou tvorby. Výstavy jsou doplněny hudebními
programy podle výběru. Veškerá činnost je organizována v občanském sdruţení "Ars vita"
v kulturních centrech v Brně a Nezdenicích.

RŮZNÉ
Vinařské Litoměřice
Osmý ročník mezinárodní prodejní výstavy vín Vinařské Litoměřice 2010 se letos konal ve
dnech 16. a 17. dubna v Domě kultury v Litoměřicích. Vína poţehnal litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant, který se zúčastnil slavnostního zahájení výstavy od 16 hodin a následně slavnostního
ceremoniálu s předáním ocenění vítězům soutěţe vín.
Do soutěţe, která vţdy mezinárodní prodejní výstavě vín předchází, se letos přihlásilo 89 vinařů
z devíti zemí. Probíhala 23. března a degustátoři během ní ochutnali 586 přihlášených vzorků
a hodnotili 74 kolekcí vín. Šampionem se stalo Veltlínské zelené, pozdní sběr, rok 2009, z Vinařství
Josef Dufek, Svatobořice - Mistřín. Za další oceněná vína byly v pátek 16. dubna uděleny zlaté
a stříbrné medaile.
Výstava byla pro veřejnost přístupná po oba dny. V pátek od 12 a v sobotu od 10 do 18 hodin.
Její návštěvníci mohli za ţetony ochutnat nejen vína prezentovaná vystavovateli, ale také ta, která
letos uspěla v soutěţi. Vstupné s degustační skleničkou bylo 200 korun. K dobré náladě zahrála
cimbálová muzika Slovácko se zpěvákem Joţkou Šmukařem. Některými z vín si mohli
Litoměřičané a návštěvníci města připít jiţ ve čtvrtek v podvečer před informačním centrem
u litoměřické radnice.
Součástí výstavy byl odborný seminář. Na téma Víno a zdraví přednášející pohovořili v sobotu
od 10.15 do 12.30 hodin v Modrém salonku kulturního domu.
PROGRAM VÝSTAVY
Pátek 16. dubna 2010
12.00 hodin Zahájení výstavy
16.00 hodin Slavnostní zahájení výstavy
16.30 hodin Slavnostní ceremoniál a předání ocenění výstavy
18.00 hodin Závěr prvního dne výstavy
Sobota 17. dubna 2010
10.00 hodin Zahájení druhého dne výstavy
10.15 hodin Seminář VÍNO A ZDRAVÍ - Modrý salonek
13.00 hodin Prezentace odborného programu VÍNO A POKRMY
14.00 hodin Řízené degustace dle časového harmonogramu
18.00 hodin Závěr výstavy

Pivo teklo proudem - „Pivní slavnosti“
Zlatavý mok tekl proudem na Tyršově náměstí i v přilehlé Lidické ulici. Po devítileté odmlce se
totiţ v sobotu 24. července 2010 vrátily do Litoměřic „Pivní slavnosti“. Celkem 1400 návštěvníků
dostalo šanci ochutnat výrobky hned šesti českých pivovarů, malého a středního charakteru.
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Prezentoval se zde Pivovar Nymburk, Rohozec, Ţatec, Kocour z Varnsdorfu, Pivovar Holba
Hanušovice a Svijany.
K dispozici byly lavičky k sezení, stejně jako stánky s občerstvením. Nechyběl ani doprovodný
soutěţní a kulturní program startující uţ v 11 hodin. Postupně vystoupily skupiny Dekáda, Veselý
lidi, Swing Quartet Bohemia, Chřestýši, Swing Quartet Bohemia a Vintage retro. Náladu pozvedly i
soutěţe
o
největší
pivní
pupek
nebo
jak
nejrychleji
vypít
tupláka.
Finanční náklady na organizaci pokryl výtěţek ze vstupného, pronájmů a dary od sponzorů. Město
tak „pivobraní“ nestálo nic. Přestoţe počasí účastníkům příliš nepřálo, přišel překvapivě vysoký
počet lidí, kteří svou účastí ukázali, ţe návrat k tradici vítají. Pivní slavnosti, pořádané u příleţitosti
290. výročí zaloţení litoměřického pivovaru, navštívilo předposlední červencovou sobotu 1400 lidí.

Tradiční
litoměřické vinobraní
pátek 24. září aţ 25. září
Tak uplakané vinobraní
Litoměřice snad ještě nezaţily.
Kdo přišel na ochutávku
burčáku jiţ v pátek, vychutnal
si na Mírovém náměstí při
krásném podzimním počasí
atmosféru středověkého trţiště,
včetně takových dobových
„lahůdek“, jako je například
upálení čarodějnice. Atmosféru a
příjemné počasí jsem si vychutnal
i já, protoţe jsem na vinobraní byl
v pátek. Sobotní program se

však doslova topil v přívalech deště. Přitom příjezd krále se zhruba 120 člennou druţinou byl
vzhledem k mnoţství historických postav jedním z nejzdařilejších v historii akce. Zaţili jsme to
nejhorší, co se mohlo stát, ale i přesto dorazilo na litoměřické náměstí několik tisícovek lidí. Návštěvníků
bylo o zhruba polovinu méně neţ loni.
Zklamaní byli i organizátoři Ostrovního festivalu, kde vystoupili takové hvězdy, jako Monkey
Bussines, Aneta Langerová, Nightwork a mnozí další. Místo loňských deseti tisíc návštěvníků jich
letos za hustého deště přišly zhruba tři tisícovky.

Přehled akcí na výstavišti Zahrady Čech v letošním roce:
07.04.2010 - 11.04.2010

TRŢNICE ZAHRADY ČECH
25. ročník jarní prodejní akce pro zahradníky, zahrádkáře, chalupáře, kutily a milovníky přírody.
Na výstavišti v Litoměřicích skončila Trţnice Zahrady Čech. Pětadvacátý ročník se zařadí k těm
úspěšným. Od středy do neděle navštívilo výstavu 35 tisíc lidí, coţ je přibliţně stejně jako loni.
Trţnice má podobný okruh návštěvníků jako její větší sestra, podzimní veletrh Zahrada Čech. Na
jarní akci se představilo téměř 300 prodejců a vystavovatelů se sortimentem rostlinného materiálu i
náčiní a zahrádkářských potřeb. Město tentokrát neochromily dopravní kolapsy známé z minulých
let, hodně pomohl nový most a parkovací plochy v areálu bývalých kasáren.
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29.04.2010 - 02.05.2010

MŮJ DŮM, MŮJ HRAD & BYDLENÍ
18. ročník stavební výstavy a výstavy o bydlení
14.05.2010 - 16.05.2010

TEMPO & RC MODEL SHOW
20. ročník motoristické a modelářské výstavy
15.05.2010

MEZINÁRODNÍ SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
22.05.2010 - 23.05.2010

NORD BOHEMIA CANIS - mezinárodní výstava psů všech plemen
Zástupce téměř tří stovek plemen hodnotila během předposledního květnového víkendu
mezinárodní porota na výstavě North Bohemia Canis v Litoměřicích. Ne ţivot pod psa, ale pro psa.
V tomto duchu se neslo dění o předposledním květnovém víkendu na litoměřickém výstavišti. Sraz
si tam dali psí krasavci a jejich majitelé. Občerstvení a upomínkové předměty pro lidi těsně
sousedily s pestřejší nabídkou potravy a ozdob pro psy. Někteří psí „modelové“ si pyšně nesli
na krku medaili.
North Bohemia Canis v Litoměřicích má letitou tradici a stejně, jako v předchozích letech, je
jedinou mezinárodní výstavou psů na severu Čech. Kromě známých ras tam byla i řada vzácnějších
plemen, jejichţ názvy laikovi mnoho neřeknou. Canaanský pes, deerhound, faraonský pes, který
se řadí mezi nejstarší plemena psů, kooikerhondlej, norský losí pes, vydrař, portugalský vodní pes či
saarlosův vlčák.
Úplně poprvé v České republice měl na North Bohemia Canis premiéru sky teriér, připomínající
většího a delšího yorkshira.
Výstaviště Zahrada Čech bylo během obou dnů soutěţe neustále plné lidí, ale počet psích
návštěvníků byl chvílemi i vyšší. Kromě více neţ devatenácti set chovatelů s jedním, dvěma i třemi
výstavními psy sem totiţ přicházeli se svými domácími miláčky i diváci. Zúčastnili se dokonce i psi
bez pánů, kterým se útulek snaţil zdejší prezentací najít nový domov. Sirotci se chovali stejně
vybraně jako šampioni, a úspěšně tím plnili kasičku s ţádostí o příspěvky na své ţivobytí.
28.05.2010

GOLFOVÝ TURNAJ ZAHRADA ČECH 2010
6. ročník golfového turnaje
11.06.2010 - 12.06.2010

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2010
V. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou histor. hasičské techniky
Hasičské slavnosti byly velkým svátkem nejen pro samotné hasiče, ale i pro milovníky tradic,
řemesla a hasičské techniky. Skládaly se z dvoudenní výstavy na litom. výstavišti a slavnostního
nástupu a průvodu hasičů se současnou i historickou technikou.
Akce si získala své jméno také v zahraničí. I letošního ročníku se zúčastnili vrcholní
představitelé hasičských hnutí z celé Evropy a přední osobnosti kulturního a společenského ţivota
České republiky.
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Uprostřed první řady praţský arcibiskup Mons. Dominik Duka, OP, po jeho pravici starosta Litoměřic
Mgr. L. Chlupáč, po levici ministr vnitra Ing. Martin Pecina
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Letošní jubilejní ročník byl jiţ pátý v pořadí. Jeho součástí byly také oslavy 10. výročí zaloţení
Hasičského záchranného sboru ČR a 160 let od vzniku 1. rakousko-uherského dobrovolného
hasičského sboru v Zákupech.
Pořadatelé proto přichystali několik
novinek.
Do
expozice
zahrnuli
nejmodernější výjezdovou techniku,
speciální
vozidla
zasahující
při
chemických
haváriích,
záchranné
vrtulníky a letištní speciály, přibyli
vystavující hosté ze zahraničí a mnoho
dalšího.
Nosným prvkem oslav byla však
stále neopakovatelná výstava téměř
dvou set kusů historické hasičské
techniky - návštěvníci si mohli
prohlédnout ruční stříkačky a parní
stříkačky spolu s automobily. Vrcholem
Hasičských slavností byl opět slavnostní
nástup
hasičských
sborů
na litoměřickém náměstí. Po nástupu
s přehlídkou hasičských praporů se
přesunul průvod všech zúčastněných
z Mírového náměstí na výstaviště, kde
v průběhu výstavních dnů probíhali ukázky činnosti s technikou.
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Mimo prostory výstaviště, konkrétně na stanici profesionálních hasičů v Litoměřicích, která se
nachází jen několik metrů od bran výstaviště, proběhly Dny otevřených dveří.
Sobotní
večerní
program
na litoměřickém Lodním náměstí,
zaměřený na prezentaci speciální
techniky nasazované v boji proti
ţivelným katastrofám, oslavy
zakončil. Na jeho úplný závěr
připravili členové dobrovolných
hasičských
sborů
Hasičskou
hudební fontánu.
I v letošním roce byla součástí
akce slavnostní Floriánská mše,
kterou celebroval litoměřický
biskup Jan Baxant. Atmosféru mše
svaté umocnila účast hasičů v
historických uniformách.
Myšlenky pomoci v nouzi,
soudrţnosti
a pospolitosti
předávané z generace na generaci
jsou blízké jak křesťanům, tak
i hasičům.Jistě nezapomenutelnou
událostí bylo také osobní setkání
významných hostů Hasičských
slavností s otcem biskupem.
Záštitu nad akcí převzal
ministr vnitra Ing. Martin Pecina,
MBA, genmjr. Ing. Miroslav
Štěpán - generální ředitel
Hasičského záchranného sboru
ČR, Ing. Karel Richter - starosta
Sdruţení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a Mgr. L. Chlupáč starosta
města
Litoměřice.
Pořádající organizací je Sdruţení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic ve
spolupráci s městem Litoměřice, Generálním ředitelstvím HZS ČR a SH ČMS. Partnery jsou
Ministerstvo vnitra ČR, Armáda ČR, Policie ČR a Asociace Hasičských záchranných sborů podniků.

Jaký byl program hasičských oslavoslav:
Pátek 11. 6. 2010
10.00 - 18.00 hodin - celodenní výstava na výstavišti
18.30 - Floriánská mše sv., katedrála sv. Štěpána
Sobota 12. 6. 2010
10.00 - 12.00 hodin - slavnostní nástup a průvod hasičů, Mírové náměstí
13.00 - 19.00 hodin - otevření výstaviště / výstava
20.00 - 23.00 hodin - program na Lodním náměstí
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17.09.2010 - 25.09.2010

ZAHRADA ČECH 2010 - 34. ročník nejnavštěvovanějšího zahradnického veletrhu v ČR
Do Litoměřic opět proudí tisíce zahrádkářů. V pátek 17. září zde totiţ byl zahájen jiţ 34. ročník
zahradnického veletrhu Zahrada Čech. Slavnostního zahájení v pavilonu A, který je tradičně
doménou výpěstků Ovocnářské unie ČR,
Unie zelinářů Čech a Moravy a společnosti
Sempra, se zúčastnili náměstek ministra
zemědělství Karel Tomeček, hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová, její
náměstek Arno Fišera, radní Jana
Ryšánková, prezident Agrární komory ČR
Jan Veleba, prezidenti obou unií Jaroslav
Zeman a Martin Ludvík a tajemník ČSZ
Ladislav Labuta. Nechyběl ani starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč, který veletrh
jiţ tradičně zahájil
Slunečné počasí zatím udělalo své. První
dva dny přišlo na výstaviště Zahrady Čech
přes 20 tisíc návštěvníků. Starosta Chlupáč se jim představil hned ve třech rolích – nejprve jako
starosta města, poté v historickém obleku konšela a v neposlední řadě i jako zdatný hudebník. V
průběhu nedělního odpoledne, jeţ se neslo ve znamení 4. ročníku setkání občanů Středočeského a
Ústeckého kraje, vstoupil na podium společně s bývalým hejtmanem Středočeského kraje, nyní
poslancem Parlamentu ČR Petrem Bendlem. Po boku skupiny Rangers pak rozezpívali publikum.

Jubilejní rok 2010 v Galerii moderního umění v Roudnici
Snad čitatel odpustí kronikáři, ţe píše o Roudnici nad Labem a její překrásné Galerii moderního
umění. Myšlena je tím nejen budova (byla postavena na konci 17. století jako zámecká jízdárna
samostatně stojící mimo zámecký areál, na jihovýchodní straně zámeckého průčelí v těsné blízkosti
roudnického náměstí), ale i sbírky v ní se nacházející a pořádané akce. Důvodem zmínky o galerii je
její sté výročí, které v letošním roce oslavila.

SPORT
Občanské sdruţení RC AUTA LTM
Předposlední den loňského roku schválilo Ministerstvo vnitra vznik občanského sdruţení RC
AUTA LTM, které sdruţuje modeláře a zájemce o modely automobilů řízených rádiem (RC
modely). Klub se schází kaţdý týden na pravidelné jízdy pod Tyršovým mostem, případně v areálu
bikrosové trati. Členové klubu plánují řadu prezentací, např. na výstavě Tempo a závody na dráze
pro RC auta, kterou mají v úmyslu vybudovat v areálu kasáren Dukelských hrdinů. Přesedou nového
občanského sdruţení je pan Milan Smetana.
Úspěch šermířů Slavoje Litoměřice
Leden 2010 - Šermíři Slavoje Litoměřice o sobě dali na začátku nového roku výrazně vědět. A
nebylo to jen díky v současnosti nejznámějšímu členovi klubu Michalovi Čuprovi. Úspěšní byli i
další zkušenější borci.
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Při vydařeném novoročním turnaji v Karlových Varech, který jiţ tradičně pořádal domácí
šermířský oddíl ve své nově zrekonstruované šermírně na Růţovém vrchu, si i litoměřičtí kordisté –
veteráni ověřili formu. Vţdyť startovalo bez rozdílu věku 30 závodníků systémem kaţdý s kaţdým
(tj. 29 utkání na 5 zásahů). Parádně si vedl Jiří Suchý (mj. Trenér úspěšného reprezentanta a mistra
Evropy juniorů Michala Čupra), který porazil celkem 22 soupeřů a obsadil nakonec výborné sedmé
místo.
Následující soutěţ seriálu ČR veteránů pořádala Lokomotiva Teplice 10. ledna jako Memoriál
Hugo Grafa ve třech věkových kategoriích kordu a fleretu. Litoměřičtí opět potvrdili příslušnost ke
špičce nestárnoucích šermířů. V kordu sdruţené kategorie 50 a 60+ zvítězil Jiří Suchý celkově
pouze s jednou poráţkou. Tím také s přehledem vyhrál i svou kategorii (60+) a upevnil si postavení
vedoucího závodníka ve veteránském ţebříčku ČR sezony 2009 – 2010. Ve fleretu vybojoval v
kategorii 50+ pro Litoměřice prvenství také Jiří Bodó, který se tak posunul v ţebříčku na výborné
třetí místo.
Úspěšný reprezentant Slavoje Litoměřice, mistr Evropy v šermu Michal Čupr si vylepšil své
průběţmé sedmé místo v hodnocení Světového poháru. Na soutěţi SP juniorů v Nimes ve Francii se
mu o minulém víkendu mezi špičkovými světovými kordisty ze čtveřice reprezentantů České
republiky dařilo nejlépe. Vybojoval ve finálové osmičce výborné sedmé místo, a tím se posunul na
4. - 5. místo ţebříčku Světového poháru juniorů. Mladý borec litoměřického Slavoje tak ve Francii
dokázal, ţe patří ve své kategorii nejen v ČR k absolutní špičce.
Zimní olympijské hry 2010 VANCOUVER
Sportovní zápolení trvalo od 12. února do 1. března 2010. Oficiální zahájení olympiády bylo 13.
února, kdy proběhl zahajovací ceremoniál (i kdyţ první sportovní zápolení proběhlo jiţ 12. února) a
ukončeny byly 1. března závěrečným ceremoniálem.
Úspěchy našich sportovců:
rychlobruslení | ţeny |3000 m - Martina Sáblíková 1. místo
rychlobruslení | ţeny |1500 m - Sáblíková 3. místo
rychlobruslení | ţeny |5000 m - Sáblíková 1. místo
běh na lyţích | muţi |15 km volně - Lukáš Bauer 3. místo
běh na lyţích | muţi |štafeta 4x10 km-Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal 3. místo
sjezdové lyţování | ţeny | slalom – Šárka Záhrobská 3. místo
Stínem zimních olympijských her ve Vancouveru byla tragická smrt gruzínského sáňkaře Nodara
Kumaritašviliho při tréningu dne 13. února.
Dorostenci Sport Judo vedou ligu
Vstup do nového ročníku nejvyšší soutěţe druţstev se vydařil dorostencům Sport Judo. V prvním
kole, které proběhlo v Plzni, dokázali porazit všechny soupeře včetně největšího - USK Praha, který
zdolali hladce 5:2. V posledním boji smetli také domácí JC Plzeň 6:1. Trenér David Lorenc chválil
celý tým, jeţ nastupoval ve sloţení - do 50 kg Daniel Štrop, 55 kg David Hozák, 60 kg Jan Franěk,
73 kg Michal Stránský, 90 kg Jan Staněk, nad 90 kg Lukáš Landa a Miroslav Dítě.
Po prvním kole závodníci Sport Juda Litoměřice dorosteneckou ligu vedou se ziskem 10 bodů.
Litoměřická šipka pokračovala v Brunswicku
V pátek 12. února se konal v Bowling-baru Brunswik další ze šipkových turnajů pod názvem
Litoměřická šipka. Turnaje se zúčastnil rekordní počet 32 hráčů a hráček. Tímto počtem se turnaj
řadí mezi největší turnaje Litoměřicka. Turnaje se zúčastnili registrovaní i neregistrovaní šipkoví
hráči z Litoměřicka a okolí. Během večera byla vidět celá řada kvalitních výkonů.
Výsledky turnaje:
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Muţi - 1. Jiří Zikmund, 2. Roman Bohata a 3. Tomáš Vacek. Ţeny - 1. Monika Grušpierová a 2.
Andrea Červená.
Tento turnaj je důkazem toho, ţe šipky se stávají stále oblíbenějším sportem. Jen v Litoměřicích
je na 150 pravidelně hrajících šipkařů. Šipkaři muţi říkají, ţe uţ to ale není tak příjemné jako dříve,
kdy tomuto sportu ţeny neholdovaly a oni chodili do hospod na pivko pod záminkou, ţe jdou
sportovat. Dnes s nimi chodí i ţeny a oni ty šipky musí opravdu hrát.
Litoměřičtí hokejisté vybojovali postup a stali se mistry druhé ligy
V dubnu skončila sezóna snů. Litoměřičtí si vybojovali postup a jsou posledním mistrem druhé
ligy. O titulu rozhodli v posledním utkání proti Valašskému Meziříčí, ve kterém zvítězili 3:1. Po
utkání se rozloučili se svými oddanými fanoušky a také se svým lovosickým azylem. Mistrovský
titul Litoměřicím vystřílel obránce Jan Kaltenböck dvěma brankami.
Odstartoval Závod míru juniorů
Ve středu 5. května ve 14.30 hod na litoměřickém Mírovém náměstí odstartoval významný
mezinárodní cyklistický Závod míru juniorů. Cyklisté z nejrůznějších koutů planety stráví v sedlech
pět dní. Závod je zařazen do nejvyšší světové soutěţe.
Litoměřický tulipán
V sobotu 8. května se v Litoměřicích sešlo na sto orientačních běţců skoro z celých Čech a
Polska. Pořadatelé závodu tak přispěli k 65. výročí osvobození Litoměřic, 200. výročí narození K.
H. Máchy, ale zejména k 10. výročí orientačního běhu v Litoměřicích a ve třech etapách ukázali
přespolním i krásy Litoměřic.
50. výročí oslavili šermíři TJ Slavoj Litoměřice
Šermířský oddíl TJ Slavoj Litoměřice oslavil v neděli 27. června 50. výročí zaloţení. Litoměřičtí
šermíři začínali pouze se dvěma flerety. Příleţitostní nadšenci trénovali na Hrádku, kde se střídali s
kurzem baletek. Dnes se oddíl schází dvakrát týdně v tělocvičně Gymnázia Josefa Jungmanna pod
vedením Jiřího Suchého.
V roce 1976 se začaly konat pravidelné nábory členů. Zájem o fleret časem vymizel a v roce
1985 se oddíl zaměřil na šerm kordem. Od té doby získali jednotliví členové i druţstva na
mistrovství ČSFR a později ČR osmkrát zlato, šestkrát stříbro a devětkrát bronz.
Nyní v Litoměřicích provozuje tento sport 28 aktivních členů napříč věkovým kategoriím.
Oslavy devadesátin fotbalu v Litoměřicích
Brzký návrat do divize, kam Litoměřičtí
historicky patří, popřáli společně fotbalistům
senátor Alexandr Vondra a starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč. Učinili tak v sobotu 17.
července v rámci oslav 90. výročí fotbalového
klubu. V jejich reţii proběhla i rozehrávka
utkání, ve kterém se představily bývalé slavné
fotbalové hvězdy v čele s Vladimírem Šmicrem
a hráči FK Litoměřice, jeţ hrávali divizi.
Přestoţe místní prohráli 3:1, přičemţ všechny
tři góly jim vstřelil právě Šmicr, divákům, kteří
se
celodenního
sportovního
programu
zúčastnili, připravili pěkný fotbalový záţitek.
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Senátor a starosta zahájili hokejovou
sezónu Kalich arény
Senátor Alexandr Vondra vhozením puku
na ledovou plochu a starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč úvodním slovem
slavnostně zahájili v pátek 6. srpna v
moderní litoměřické Kalich aréně zápas
snů. Natěšeným divákům se totiţ
představil tým All stars Litoměřice,
sloţený z místních odchovanců, kteří svou
hokejovou kariéru dotáhli hodně vysoko.
Na led tak vyjeli Martin Škoula, Milan
Hnilička, Michal Birner, Jan Čaloun,
Martin Štěpánek, Milan Toman a další
hokejisté, kteří mají k litoměřickému hokeji blízko. Jejich duel s týmem World stars, jejichţ barvy
hájil například gólman Ondřej Pavelec, Tomáš Plekanec, Zdeno Chára nebo litvínovští hráči Robert
Reichel s Jiřím Šlégrem, nakonec skončil nerozhodně. V nájezdech však byli úspěšnější hráči World
stars.
Večernímu duelu však předcházel odpolední zápas, v němţ proti sobě nastoupily výběry staré
gardy Litoměřic a veteránů ČR. Ti se nakonec radovali z vítězství 4:1. Oba zápasy, kterým přihlíţeli
i litoměřičtí radní a zastupitelé, zhlédla více neţ tisícovka diváků.
Veřejné bruslení začíná
Jiţ o tomto víkendu (11. a 12. září) si milovníci bruslení nazuli brusle a vyrazili do Kalich arény
v Litoměřicích. Začalo totiţ pravidelné veřejné bruslení. V sobotu a v neděli jim bude ledová plocha
k dispozici od 14 do 15.30 hodin. Za hodinu a půl zaplatí dospělí 30, děti do 15 let, studenti a
doprovod o desetikorunu méně. Vstup je hlavním vchodem ze Zahradnické ulice. Veřejné bruslení
bude o sobotách, nedělích a v úterý. Termíny a časy budou aktualizovány a upřesňovány vţdy na
konci měsíce. Sezóna veřejného bruslení tak díky rekonstrukci a modernizaci sportoviště začíná
dříve neţ v letech předchozích.
Borci z JC Litokanu získali dvě zlaté medaile
Dne 2. října 2010 Sport Judo Litoměřice pořádal Velkou cenu Litoměřic v judu, při níţ
nechybělo ani pět závodníků z JC Litokan Litoměřice a DDM Rozmarýn. Všichni si vedli výborně.
Se zlatou medailí na krku odjeli Lukáš Foltýn a Adam Lutišan. Daniel Pařízek vybojoval stříbrnou
medaili a bronz získal Jiří Učík. Bez medaile zůstal Michael Beran, který byl na pěkném čtvrtém
místě.
Plavecká soutěţ měst
V litoměřickém bazénu se ve středu 6. října 2010 konala Plavecká soutěţ měst 500x100m. Po
několika letech se zúčastnil i místní bazén. Pořadatelé Plavecký klub Litoměřice a Plavecký bazén
se své úlohy zhostili na výbornou. Škoda jen, ţe ze strany veřejnosti a hlavně škol o tuto akci
přílišný zájem nebyl. Zúčastnilo se celkem 171 soutěţících, kteří získali celkem 2688 bodů, coţ
stačilo na 5. místo mezi městy do 50000 obyvatel. Ze škol byla nejvíce zastoupena ZŠ Masarykova s
26 účastníky. Dále se zúčastnily ZŠP, Gymnázium J. J., 1.KŠPA, a Pedagogická škola. Ostatní
školy, ač byly pozvané, se nezúčastnily. Nejmladším účastníkem byla 4 letá Terezka Plosová z
Litoměřic a nejstarším pan Jan Lorenz z Trnovan. Organizátoři doufají, ţe příští rok se plavci
zúčastní ve větším počtu.
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Kalich arénu si můţete prohlédnout virtuálně
Nebyli jste ještě v rekonstruované Kalich aréně v Litoměřicích? Nevadí. Od října můţete tak
učinit, aniţ byste tento zimní stadion osobně navštívili. Sportoviště, která provozují Městská
sportovní zařízení Litoměřice, tedy příspěvková organizace města, je nyní moţné si prohlédnout
virtuálně. Celkem šestnáct snímků nabízí vizualizaci čtyř sportovních a relaxačních areálů. Největší
počet přibliţuje právě Kalich arénu. Vytvořeny jsou také záběry plaveckého bazénu, fotbalového
stadionu a letního koupaliště.
Cena pro nejlepšího sportovce roku putuje do Lovosic
Nejlepším sportovcem Litoměřicka za rok 2010 se stal lovosický házenkář Jiří Motl. Cenu
převzal od starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče v úterý večer (18.1.2011) v litoměřickém domě
kultury. Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců i letos pořádala produkční agentura ČOK CZ
společně s Litoměřickým Deníkem a Okresním sdruţením Českého svazu tělesné výchovy ve
spolupráci s Městem Litoměřice.
Mezi mládeţníky triumfoval Matěj Zahálka, který patří k nejlepším českým triatlonistům, v
kolektivech pak lovosičtí házenkáři a dorostenci Slavoje Litoměřice. Nejlepším handicapovaným
sportovcem se stal atlet Vladimír Krajíček. Kategorii Masters ovládl roudnický jachtař Michael
Maier.
Jiří Motl zvítězil pouze o půl bodu před atletem Lovochemie Jakubem Ţivcem, třetí v pořadí,
šermíř Michal Čupr závodící za Slavoj Litoměřice, uţ ztrácel bodů osm. Na čtvrtém a pátém místě
se seřadili také v rozpětí půl bodu David Vršecký a Markus Bosiger, tedy závodníci, kteří se
utkávají na automobilových okruzích v Evropském poháru tahačů. Především parádní jarní výkony
vynesly mezi nejlepší desítku i litoměřickou stolní tenistku Miroslavu Ságlovou, hokejového
gólmana Martina Volkeho ze Stadionu Litoměřice a judistu Josefa Pulgreta.
V druţstvech dospělých slavili prvenství lovosičtí házenkáři, kteří za sebou nechali rozjeté hokejisty
Stadionu Litoměřice a třetí judisty. Basketbalisté Slavoje Litoměřice pak ovládli kategorii druţstev
mládeţe.
„Letošní rok byl oproti předchozím ročníkům pestřejší. Prosadily se i další druhy sportu,
například kickbox. Velkou radost máme z basketbalistů i hokejistů, kteří dobře reprezentují naše
město v první lize. Judisté tentokráte na pomyslný vrchol nedosáhli, ale být třetí v republice je přece
velkým úspěchem,“ uvedl při předávání cen starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

l8L
V. CÍRKVE A NÁBOŢENSKÝ ŢIVOT
LEDEN:
Křesťané se scházejí ke společným modlitbám
Alianční týden modliteb letos probíhá od 10. do 17. ledna 2010. Na něj pak naváţe od 18. do 25.
ledna 2010 Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Aliančního týdne modliteb je verš
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z knihy Skutků 1,8 „a budete mi svědky“. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš
z Lukášova evangelia 24,48 „Vy jste toho svědky.“
Program Alianční týden modliteb v Litoměřicích:
Neděle 10. 1. 2010 - 19.00 hod. Sbor ICHTYS, Tylova ul.
Pondělí 11. 1. 2010 - 19.00 hod. Českobratrská církev evangelická, Rooseveltova ul.
Úterý 12. 1. 2010 - 19.00 hod. Československá církev husitská, Alšova ul.
Středa 13. 1. 2010 - 19.00 hod. Evangelická církev metodistická, Sládkova ul.
Čtvrtek 14. 1. 2010 - 19.00 hod. Církev adventistů sedmého dne, Máchova ul.
Pátek 15. 1. 2010 - 19.00 hod. Bratrská jednota baptistů, Červený kostel
Sobota 16. 1. 2010 - 17.00 hod. Církev římskokatolická, Dómské náměstí, katedrála
Alianční týden modliteb byl v Litoměřicích zakončen v sobotu 16. ledna společnou bohosluţbou
v 17 hodin v katedrále sv. Štěpána. V úvodu shromáţdění všechny přítomné přivítal litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant. Bohosluţbu vedl emeritní biskup Mons. Josef Koukl, který se také ujal
promluvy. Přítomni byli představitelé Československé církve husitské, Církve adventistů sedmého
dne, Českobratrské církve evangelické a Sboru ICHTYS. Po skončení bohosluţby se konalo
společenské setkání v biskupské rezidenci.
Setkání biskupa Jana Baxanta s novináři
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se ve čtvrtek 28. ledna 2010 setkal ve své biskupské
rezidenci se zástupci médií, kteří pravidelně přinášejí informace o ţivotě v litoměřické diecézi.
Setkání označil za přátelské a ocenil, ţe novináři v témţe duchu o diecézi informují.
Mons. Jan Baxant poukázal v úvodu setkání na poselství Svatého otce ke 44. Světovému dni
sdělovacích prostředků vydané 24. ledna 2010, na svátek sv. Františka Saleského, patrona novinářů.
Zástupcům nekatolických médií představil encykliku papeţe Benedikta XVI. „Caritas in veritate"
věnovanou sociálnímu učení církve, kterou loni v létě vydalo Karmelitánské nakladatelství, a
zdůraznil její poselství lásky a pravdy. Biskup také zmínil uplynulý rok své biskupské sluţby a
změny, ke kterým s příchodem nového týmu lidí na biskupství došlo. Novináři měli potom moţnost
osobně si pohovořit jak s biskupem, tak s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem, CSsR.
Neformální přátelské setkání Mons. Jana Baxanta se zástupci médií probíhalo jiţ podruhé. Loni
se jej účastnili také ti novináři, kteří veřejnosti zprostředkovali průběh biskupského svěcení (22.
listopadu 2008). Světový den sdělovacích prostředků se kaţdoročně slaví v neděli před slavností
Seslání Ducha Svatého (letos 16. května).

ÚNOR:
Setkání Mons. Jana Baxanta se zasvěcenými osobami
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se setkal se zasvěcenými osobami působícími
v litoměřické diecézi u příleţitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) v úterý 2. února
2010.
Setkání zasvěcených osob bude v 16 hodin zahájeno v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mší
svatou s ţehnáním svící, jejímţ hlavním celebrantem bude Mons. Jan Baxant. Koncelebranty budou
kněţí - řeholníci. Na bohosluţbu, při níţ společně poděkují Bohu za dar povolání, je zvána
i veřejnost. Po skončení bohosluţby bude setkání pokračovat v biskupské rezidenci.
V litoměřické diecézi působí zasvěcené panny, pět ţenských a jedenáct muţských řeholí. V
duchovní správě zde působí 34 řeholních kněţí. Svátek Uvedení Páně do chrámu, který se slaví 2.
února, připomíná obětování Jeţíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně
Anna poznali v Jeţíši „Světlo k osvícení národů" - Mesiáše (Lk 2,22-38).
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Tříkrálová sbírka 2010 v litoměřické diecézi
Koledníci Tříkrálové sbírky 2010 letos v litoměřické diecézi vykoledovali téměř 1 082 000
korun. To je o více neţ 72 000 korun vyšší částka neţ v loňském roce. Nejštědřejší byli dárci
z farnosti Liběšice u Ţatce (122 006 Kč), dále z farností Srbská Kamenice (91 500 Kč), Podbořany
(39 347 Kč) nebo Mnichovo Hradiště (31 962 Kč). Koledníci Oblastní charity Sobotka vybrali do
kasiček 96 484 Kč, Oblastní charity Most 82 887 Kč, Oblastní charity Liberec 76 817 Kč nebo
například Farní charity Mladá Boleslav 58 641 Kč. „Do Tříkrálové sbírky, kterou organizovala
Diecézní charita Litoměřice v obcích v okolí Litoměřic, se letos zapojilo přes devadesát koledníků,
kteří celkem vykoledovali 111 975 korun. Na této částce se zároveň podíleli koledníci z farností
Kadaň (20 000 Kč) a Maštov (4 000 Kč).
Do Tříkrálové sbírky, kterou kaţdoročně organizuje Charita Česká republika (letos podesáté), se
aktivně zapojila jak Diecézní charita Litoměřice, tak ostatní oblastní a farní charity včetně
jednotlivých farností. Pomáhaly stovky ochotných dobrovolníků včetně skupinky polských
koledníků. „Podstatnou část dobrovolníků tvořili ţáci základních škol, kteří ve skupinkách
koledovali v ulicích měst a obcí a navštěvovali nejrůznější zařízení. Umoţnili tak jednoduchou
cestou přispět na pomoc lidem, kteří naši pomoc skutečně potřebují.
Jmenování praţského arcibiskupa
Papeţ Benedikt XVI. v sobotu 13. 2. 2010 jmenoval arcibiskupem praţským Mons.
Dominika Duku, OP, dosavadního biskupa královéhradeckého. V souvislosti se jmenováním nového
arcibiskupa, nástupce Miloslava Vlka, se spekulovalo také o biskupovi litoměřické diecéze Janu
Baxantovi. Ten jmenování Domonika Duky přivítal. „Mons. Dominiku Dukovi ze srdce blahopřeji a
modlím se, aby, přicházeje z diecéze rodiště sv. Vojtěcha, byl v Praze jeho zdatným nástupcem.
Mons. Duku dobře znám jiţ z našeho společného studia v litoměřickém kněţském semináři, a proto
mě těší, ţe novým praţským arcibiskupem je právě on. Volbu Svatého otce Benedikta XVI.
povaţuji za šťastnou a mám z ní upřímnou radost,“ sdělil Jan Baxant, biskup litoměřický krátce po
oficiálním vyjádření Vatikánu.
Sbírka v kostelech litoměřické diecéze na pomoc Haiti
Kostelní sbírka na pomoc obětem ničivého zemětřesení v Haiti pořádaná v litoměřické diecézi
přinesla celkem 987 065 korun. Celonárodní kostelní sbírka na pomoc Haiti, kterou vyhlásila Česká
biskupská konference (ČBK), se uskutečnila ve všech farnostech během bohosluţeb v neděli 24.
ledna 2010.
Nejštědřejšími dárci v litoměřické diecézi byli farníci ve farnostech Liberec (69 891 Kč),
Mnichovo Hradiště (43 400 Kč) a Mladá Boleslav (42 900 Kč). Nad třicet tisíc korun se vybralo ve
farnostech Ústí nad Labem (39 850 Kč), Kadaň (36 800 Kč), Jablonec nad Nisou (34 950 Kč)
a Chomutov (31 000 Kč), ve šluknovské farnosti to bylo rovných 30 000 Kč.
Na účet biskupství bylo z jednotlivých farností zasláno celkem 942 444 korun a dalších 8 000 korun
přišlo od anonymních dárců. Peníze byly odeslány na sbírkový účet Arcidiecézní charity Olomouc,
která veřejnou finanční sbírku na pomoc Haiti jménem Charity Česká republika provádí. Farnost
Teplice odeslala svůj výtěţek sbírky na Haiti na provincii salesiánů, farnost Podbořany přímo
na účet ACH Olomouc.
Částka vybraná v litoměřické diecézi dosáhla k 17. únoru 2010 výše 987 065 korun.
Sbírka na Haiti v litoměřické diecézi - příspěvky jednotlivých farností:
farnost
Bakov nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Benešov nad Ploučnicí

částka
400 Kč
1 200 Kč
4 000 Kč

farnost
Louny
Lovosice
Maštov
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částka
9 420 Kč
8 000 Kč
4 700 Kč

Bílina
Bohosudov
Bozkov u Semil
Cvikov
Česká Kamenice
Česká Lípa in Urbe
Český Dub
Děčín I.
Děčín Podmokly
Dobrovice
Doksy
Dolní Poustevna
Dubá
Frýdlant v Čechách
Hejnice
Hodkovice nad Mohelkou
Horní Jiřetín
Hrádek nad Nisou
Hrob
Hrubý Jeseník
Chlumec
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jablonné v Podještědí
Jestřebí
Jirkov
Jitrava
Josefův Důl
Kadaň
Kamenický Šenov
Klášterec nad Ohří
Krásná Lípa u Rumburka
Křešice u Litoměřic
Libáň
Liberc-Rochlice
Liberec
Liberec Ruprechtice
Liběšice u Ţatce
Libochovice
Litoměřice -Sv. Štěpán
Litoměřice Všech svatých
Litvínov

2 300 Kč
8 700 Kč
9 600 Kč
5 500 Kč
3 938 Kč
13 100 Kč
5 300 Kč
17 908 Kč
14 004 Kč
9 706 Kč
11 500 Kč
8 300 Kč
2 000 Kč
15 000 Kč
5 639 Kč
4 600 Kč
3 200 Kč
8 000 Kč
3 000 Kč
3 010 Kč
1 150 Kč
31 000 Kč
34 950 Kč
7 183 Kč
1 500 Kč
17 608 Kč
300 Kč
4 008 Kč
36 800 Kč
4 000 Kč
500 Kč
3 180 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
23 677 Kč
69 891 Kč
5 340 Kč
8 900 Kč
1 915 Kč
15 314 Kč
9 500 Kč
13 000 Kč

Mcely
Mělník
Mělník - Pšovka
Mimoň
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Mojţíř
Most -in Urbe
Mšeno u Mělníka
Nebuţely
Nové město pod Smrkem
Novosedlice
Nový Bor
Plazy
Počáply u Terezína
Postoloprty
Přepeře
Příchovice
Roţďalovice
Řitonice
Semily
sestry Navštívení
Sobotka
Srbská Kamenice
Světlá pod Ještědem
Šluknov
Štětí nad Labem
Šumburk nad Desnou
Trmice
Třebenice
Turnov
Újezd pod Troskami
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-Střekov
Varnsdorf
Vlastibořice
Vratislavice nad Nisou
Vysoká u Mělníka
Záboří
Zákupy
Ţatec
Ţelezný Brod
anonymní dárci
CELKEM

Teplice-odesláno přímo
na provincii salesiánů
Podbořany-odesláno přímo
na účet ACH Olomouc
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2 000 Kč
15 780 Kč
3 220 Kč
5 200 Kč
42 900 Kč
43 400 Kč
4 643 Kč
22 000 Kč
5 000 Kč
11 100 Kč
4 500 Kč
4 250 Kč
12 000 Kč
3 469 Kč
7 000 Kč
5 175 Kč
16 100 Kč
10 000 Kč
350 Kč
1 600 Kč
15 000 Kč
1 000 Kč
7 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
9 537 Kč
12 000 Kč
13 300 Kč
1 700 Kč
22 000 Kč
1 000 Kč
39 850 Kč
7 842 Kč
3 000 Kč
2 300 Kč
14 773 Kč
2 350 Kč
3 500 Kč
600 Kč
28 367 Kč
14 897 Kč
8 000 Kč
950 444 Kč

28 600 Kč
8 021 Kč

BŘEZEN:
105. výročí narození Štěpána kardinála Trochty
Dne 26. března letošního roku se připomínáme 105. výročí narození Štěpána kardinála Trochty.
Narodil se se dne 26. března 1905 ve Francově Lhotě manţelům Trochtovým. Druhého dne, jej
místní farář pokřtil. Dostal jméno Štěpán.

DUBEN:
Biskupská kurie v Litoměřicích má nového kancléře
Mgr. Miloslav MAREK byl od 1. dubna 2010 jmenován novým kancléřem Biskupské kurie
v Litoměřicích.
Miloslav Marek se narodil 14. září 1975 v Havlíčkově Brodě (královéhradecká diecéze). Po
absolvování gymnázia byl přijat ke studiu v Teologickém konviktu v Litoměřicích a posléze na KTF
UK v Praze. V letech 1995 - 1998 absolvoval formaci v Arcibiskupském semináři v Praze. Od roku
1998 vykonával civilní sluţbu jako ošetřovatel v Hospici Aneţky České v Červeném Kostelci. V
roce 2000 se vrátil ke studiu na KTF UK, které ukončil v červnu 2002 obhajobou diplomové práce
na téma „Eutanázie v kontextu hospicového hnutí". Od roku 2000 pracuje v Hospici sv. Štěpána
v Litoměřicích; nejprve na pozici ošetřovatele, posléze jako provozní pracovník - analytik. Je
ţenatý, má tři děti.
Biskup Jan Baxant u kříţe na Radobýlu
Na Velký pátek dopoledne (2. dubna 2010) vystoupal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
na vrchol kopce Radobýl u Litoměřic, aby se spolu s věřícími u zdejšího kříţe zamyslel
nad smyslem Jeţíšovy smrti na kříţi.
Na tři kilometry vzdálený Radobýl se vydal z biskupské rezidence pěšky. Jak zmínil, poprvé
na tento kopec vystoupal před 42 lety, tehdy jako student prvního ročníku bohoslovecké fakulty
v Litoměřicích.
Před šedesáti lety přijal Mons. ThDr. Josef Koukl kněţské svěcení
Emeritní biskup Mons. ThDr. Josef Koukl si v kostele sv. Vojtěcha v Litoměřicích při poutní mši
svaté v pátek 23. dubna 2010 v 18.00 hodin připomenul šedesát let, které uplynuly od jeho
kněţského svěcení. Kněţské svěcení přijal v kostele sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 23.dubna 1950,
ještě před svým absolutoriem na teologické fakultě. 27. srpna 2009 si emeritní biskup Josef
připomněl dvacet let svého biskupského svěcení.
Mons. Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí
Pozvání k neformálnímu setkání od biskupa litoměřického přijalo třicet sedm představitelů měst
a obcí, včetně starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče Ve své rezidenci je biskup Jan Baxant přivítal
a vyjádřil svoji upřímnou radost ze setkání. Starostům sdělil, ţe vţdy při svých pastoračních cestách
po diecézi ţádá o setkání i s představiteli měst a obcí. Proto se s mnohými přítomnými uţ zná.
Ocenil také dobrou spolupráci se starostou Litoměřic a vzpomněl na své návštěvy v jednotlivých
městech.
Starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč za všechny přítomné poděkoval za pozvání a
zdůraznil, ţe jeho pracovní setkání s biskupem Janem Baxantem jsou častá. Při společném
rozhovoru se dotkli otázky otevřenosti kostelů pro lidi ve větší míře neţ dosud, vztahu státu s církví,
sudetoněmecké otázky, vztahu Čechů s Němci, spolupráce s novináři. Z řad přítomných starostů
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a starostek zaznělo ujištění o podpoře biskupa v jeho práci. Setkání přispělo k dalšímu sblíţení
přítomných starostů a starostek s biskupem, kteří odcházeli s vědomím dalších moţností spolupráce.
Mons. Duka převzal úřad arcibiskupa praţského
Kardinál Miloslav Vlk předal novému arcibiskupovi svatovojtěšský stolec 10. dubna 2010.
Slavnostní mše svatá v praţské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začala v 10.00 hodin.
Duchovní program započal v 8.45 hodin společným růţencem, četbou z Písma svatého
a z dokumentů II. vatikánského koncilu. Do praţské katedrály vstoupil nový praţský arcibiskup
Dominik Duka za zvuku zvonů celé praţské arcidiecéze v 10.00 hodin. Do katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha přišel po boku kardinála Miloslava Vlka a v průvodu duchovních, který vyšel
z paláce praţských arcibiskupů. Uvítán byl sborem kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta
v Praze.
Samotné převzetí diecéze se uskutečnilo obřadem při mši svaté za přítomnosti vzácných
zahraničních hostů, prezidenta republiky Václava Klause, papeţského nuncia, českých
a moravských biskupů, významných představitelů politického ţivota, ostatních duchovních a nejširší
veřejnosti. Poté, co nově jmenovaný arcibiskup uctil lebku sv. Vojtěcha, předloţil papeţskou
jmenovací listinu sboru poradců. Text buly byl veřejně přečten a kardinál Vlk předal novému
arcibiskupovi symbolicky biskupskou berlu a stolec praţských arcibiskupů. Po proslovech probošta
Metropolitní kapituly biskupa Václava Malého, který promluvil za kněze, prezidenta republiky
Václava Klause a zástupce laiků následovala bohosluţba slova a bohosluţba oběti. Liturgie byla po
projevu apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera zakončena Svatováclavským chorálem
a společnou modlitbou arcibiskupa s ekumenou.
Mons. Dominik Duka, v pořadí jiţ 36. arcibiskup praţský, byl jmenován Svatým otcem 13. února
2010. K témuţ datu přijal Benedikt XVI. také rezignaci kardinála Miloslava Vlka na úřad praţského
arcibiskupa.

KVĚTEN:
Neonacismus versus křesťanská etika
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích uspořádal ve čtvrtek 20. května 2010
od 18 hodin v Rooseveltově ulici č.p. 7 přednášku a povídání na téma NEONACISMUS VERSUS
KŘESŤANSKÁ ETIKA. Hostem byl Zbyněk Tarant.
Mgr. Zbyněk Tarant vystudoval "Kulturní antropologii Předního východu" na ZČU v Plzni se
závěrečnou prací o theologii holocaustu v judaismu. V současné době se připravuje na doktorát z
etnologie na téţe universitě a vyučuje seminář o mezináboţenském trialogu. V roce 2007
spoluzakládal Ligu proti antisemitismu, pro kterou mj. zajišťuje monitoring neonacistických aktivit
na internetu i v terénu.
Smrt emeritního biskupa
Litoměřická diecéze přišla o 18. biskupa
litoměřického. Monsignor Josef Koukl zemřel
ve věku 83 let ve svém bytě v biskupské
rezidenci 22. května. Pohřební mše svaté,
slouţené v sobotu 29. května od 14 hodin v
katedrále sv. Štěpána, se zúčastnil i starosta
Chlupáč, místostarosta Jiří Landa a další
zástupci radnice. Emeritní biskup byl uloţen do
biskupské hrobky na místním hřbitově.
Průvod prošel Pekařskou ulicí, Švermovou,
přes Mrázovu směrem do Michalovické.
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Loni uplynulo 20 let, kdy byl Josef Koukl jmenován 18. litoměřickým biskupem. Po nástupu
nového biskupa do sluţby se stal emeritním biskupem. Nadále však pobýval na biskupství a zastával
úřad biskupského vikáře pro záleţitosti styku se zahraničím. Letos na jaře jsme si připomněli 60 let
od jeho kněţského svěcení.
Mons. Josef Koukl se narodil 8. 11. 1926 v Brně. Mládí proţil v Břeclavi, kde byl jeho otec
profesorem na gymnáziu. Vystudoval gymnázium v Brně, kde 1. 7. 1945 maturoval. Od roku 1945
studoval v Praze teologickou fakultu, kterou absolvoval 31. 5. 1950, ale jiţ 23. 4. 1950 byl vysvěcen
na kněze u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. V červenci téhoţ roku odešel do Sokolova, kde působil
jako kaplan. Vojenskou sluţbu vykonával u tzv. PTP do r. 1953. Po skončení vojny vystřídal
v kněţské sluţbě několik farností. Od 1. 3. 1954 působil jako pomocný kněz u sv. Víta, v srpnu
1954 byl administrátorem ve farnosti Stodůlky a od 15. 10. 1958 do roku 1970 působil jako kněz
v Kladrubech u Stříbra.
Od 17. 11. 1970 místem jeho dalšího působení byly Litoměřice. Koukl se stal spirituálem
zdejšího semináře. V březnu 1974 byl v Praze promován na doktora teologie a od září 1974 začal
učit v Litoměřicích morální teologii na fakultě jiţ jako profesor a stal se kanovníkem kapituly
u Všech svatých v Praze na Hradě. Dne 26. 7. 1989 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým
a 27. 8. téhoţ roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa.
Dne 24. 12. 2003 jmenoval papeţ Jan Pavel II. diecézním biskupem v Litoměřicích Mons. Pavla
Posáda (nynější světící biskup českobudějovický), který biskupské svěcení přijal a biskupský úřad
převzal dne 28. 2. 2004. Po tuto dobu dvou měsíců spravoval Mons. Koukl litoměřickou diecézi
jako administrátor diecéze.
Po nástupu nového biskupa do sluţby se Mons. ThDr. Josef Koukl stal emeritním biskupem.
Nadále pobýval na Biskupství litoměřickém a zastával úřad biskupského vikáře pro záleţitosti styku
se zahraničím.
V Litoměřicích proběhla noc kostelů
V pátek 28. května se uskutečnila na území litoměřické diecéze Noc kostelů. Během ní byly pro
veřejnost otevřeny některé církevní objekty od večera aţ po pozdních nočních hodin.
Noc kostelů je ekumenický projekt, v litoměřické diecézi se konal poprvé. Jeho cílem je
představit křesťanství nenásilnou, nízkoprahovou formou, kostely jako důleţitou součást
společenského ţivota obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu. K 25. květnu se k Noci
kostelů přihlásilo 65 církevních objektů. Z toho jsou tři kostely Církve československé husitské,
čtyři kostely či modlitebny Českobratrské církve evangelické, jedna modlitebna Bratrské jednoty
baptistů a jedna modlitebna Jednoty bratrské, ostatní tvoří katolické kostely či kaple, z nichţ část je
v soukromém vlastnictví. Program připravily jednotlivé sbory a farnosti samy, biskupství plnilo
pouze zastřešující úlohu. Zajišťovalo kooordinaci a propagaci (včetně financování propagačních
letáků a plakátů) a celou akci také zaštiťovalo. Jediným partnerem, který se na akci finančně podílel,
je město Litoměřice.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant převzal nad Nocí kostelů ve své diecézi záštitu a
maximálně ji podporuje. Spolu s ním akci v litoměřické diecézi zaštítila také hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová a hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.
Noc kostelů („Lange Nacht der Kirchen“) se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni a namísto
očekávaných 60 aţ 80 se do ní zapojilo 200 kostelů a modliteben. Akce se postupně rozšiřovala do
dalších rakouských regionů a v roce 2008 se zapojili zájemci z celého Rakouska. V roce 2009 Noc
kostelů „překročila hranice“ a ve spolupráci s rakouským týmem se poprvé konala v plzeňské a
brněnské diecézi. Do Noci kostelů 2009 se v České republice zapojilo celkem 35 kostelů a
modliteben v Plzni, Čisté u Rakovníka, Bělé nad Radbuzou, Bošíně, Brně, Adamově, Letonicích,
Mikulově, Velkých Pavlovicích a Třebíči.
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Organizátoři hodnotí akci Noc kostelů příznivě, podle ohlasů z diecéze se k ní v příštím roce
chtějí připojit i další místa.

ČERVEN:
Do litoměřické diecéze zavítal kolínský arcibiskup Joachim kardinál Meisner
Na návštěvu litoměřické diecéze zavítal ve dnech 16. aţ 18. června 2010 vzácný host - kardinál
Joachim Meisner, arcibiskup v Kolíně nad Rýnem. V Mezinárodním centru duchovní obnovy
v Hejnicích se ve čtvrtek 17. června setkal s kněţími působícími v litoměřické diecézi.
V pátek 18. června kardinál Meisner poţehnal nově opravenou budovu biskupské kurie
v Litoměřicích. Kolínské arcibiskupství věnovalo na její rekonstrukci nemalý finanční příspěvek.
Zároveň se setkal s pracovníky Biskupství litoměřického.
Po šesti letech znovuotevřen kostel Všech svatých
V neděli 29.června byla po šesti letech slouţena první mše svatá v barokní kostel Všech svatých
na Litoměřickém náměstí. Během těch šesti let byl kostel kompletně opraven. Restaurovány byly
oltáře, vitráţe, zpovědnice a další prvky mobiliáře. V kostele byla poloţena nová podlaha, byl
vyčištěn kůr, restaurovány varhany. V objektu je nová elektroinstalace a přibylo sociální zařízení.

ČERVENEC:
Vykradli biskupskou hrobku
V úterý 6. července odpoledne došlo k neuvěřitelné loupeţi. Neznámý pachatel se vloupal do
biskupské hrobky, aby ukradl zlato z rakve s posledním zde pochovaným biskupem Mons. Josefem
Kouklem, který byl do hrobky pohřben 29. května tohoto roku. Rakev 18. biskupa byla vypáčená a
zmizel zlatý řetěz se zlatým prstenem, které měl biskup u sebe.

SRPEN:
Dům ČCE je místní kulturní památkou
Objekt Českobratrské církve evangelické v litoměřické Rooseveltově ulici byl zastupiteli města
prohlášen dne 5. srpna za místní kulturní památku. Z tohot rozhodnutí neplynou pro město ţádné
závazky, pro majitele domu to však znamená, ţe má větší šanci dosáhnout na dotace k částečnému
pokrytí nákladů na jeho opravu.
Výzva k solidaritě a pomoci
V sobotu 7. srpna 2010, postihly část litoměřické diecéze, zvláště Děčínsko, Liberecko
a Českolipsko ničivé povodně. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyzval všechny lidi dobré vůle
k vzájemné solidaritě a pomoci. Následnou pomoc při odstraňování škod bude organizovat Diecézní
charita Litoměřice
Diecézní charita uvolnila peníze na povodňovou pomoc
V sídle Diecézní charity Litoměřice se v pondělí 9. srpna 2010 odpoledne sešli zástupci místních
Charit - Oblastní charity Česká Kamenice, Oblastní charity Liberec, Farní charity Česká Lípa
a Oblastní charity Ústí nad Labem – aby si rozdělili oblasti, do nichţ budou v nejbliţších hodinách
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směřovat konkrétní pomoc. Na pomoc obětem letošních povodní vyhlásila Charita ČR veřejnou
sbírku.
Diecézní charita totiţ uvolnila finanční prostředky, za něţ mohou nakoupit přímou materiální
pomoc (tedy balenou pitnou vodu, úklidové prostředky apod.) a distribuovat ji do povodní
postiţených oblastí. Kaţdé z těchto Charit byla poskytnuta částka 50 000 korun.
Účastníky setkání přišel podpořit také generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl
CSsR, který vyjádřil uznání a podporu všem zúčastněným.
Poděkování představitelů litoměřické diecéze za povodňovou pomoc
V souvislosti s povodní, která postihla v minulých dnech severní Čechy, poslal generální vikář
litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR dopis hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové
a hejtmanovi Libereckého kraje Stanislavu Eichlerovi, ve kterém jim jménem litoměřického biskupa
Mons. Jana Baxanta a jménem svým poděkoval za vše, co vykonávají pro zmírnění následků
povodně.
V dopise také děkuje sloţkám integrovaného záchranného systému, dobrovolníkům a všem, kteří
při likvidaci následků této ţivelné katastrofy přiloţili ruku k dílu, a zároveň poukazuje
na mimořádnou vlnu solidarity lidí dobré vůle.
Ocenil aktivitu kněţí, kteří v zatopených oblastech začali v prvních hodinách povodní
koordinovat a organizovat pomoc; nezřídka tak, ţe nabídli lidem moţnost přespat ve farních
budovách, zajistili jim stravu nebo umoţnili vyprat oděvy.
Upozornil na to, ţe masivní vlna solidarity přišla z církve samé. Česká biskupská konference
darovala na pomoc potřebným 100.000,- Kč, Arcibiskupství praţské 250.000,- Kč a Biskupství
českobudějovické 20.000,- Kč, fond německých katolíků Renovabis poslal 30.000,- €. Vrcholem
této aktivity je osobní dar papeţe Benedikta XVI. ve výši 25.000,- €.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant odcestoval bezprostředně po povodni, v pondělí 9. srpna,
do jedné z nejvíce zaplavených oblastí v litoměřické diecézi - na Frýdlantsko, aby se seznámil
s rozsahem škod a povzbudil ty, kteří následky velké vody likvidovali. Místa postiţená katastrofou
navštívil rovněţ praţský arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Dominik Duka
OP, který vyuţil všech svých kontaktů k pomoci postiţeným povodněmi.
Starosta Litoměřic přijal na radnici nového litoměřického děkana
Starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč pozval na radnici nového litoměřického děkana R.D.
ICLic. Józefa Szeligu. Během přátelského setkání, které se uskutečnilo v pondělí 30. srpna 2010
dopoledne, ocenil zájem nového děkana o dění ve městě a popřál mu v jeho sluţbě hodně štěstí.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant jmenoval R.D. ICLic. Józefa Szeligu novým děkanem
Římskokatolické farnosti - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích od 1. srpna 2010. Zároveň ho
také jmenoval okrskovým vikářem Vikariátu litoměřického a ústeckého.

ZÁŘÍ:
V Bethelu funguje centrum pro duševně nemocné
V Domě křesťanské pomoci Bethel zahájilo provoz Denní centrum pro duševně nemocné.
Potřeba jeho existence vyplynula z diskuse představitelů města s veřejností nazvané „Desatero
problémů města – Řešme je společně. Přání obyvatel tak bylo vyslyšeno. Vznik centra je zároveň
jedním z opatření 3. Komunitního plánu sociálních sluţeb schváleného zastupitelstvem.
Cílem projektu je podpora lidí s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve
společnosti. Hlavní aktivity projektu jsou sociální poradenství, psychoterapie, trénink
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sebeobsluţných dovedností, kurzy finančního hospodaření pro duševně nemocné a psychologické
poradenství pro klienty a jejich rodiče.
ŘÍJEN:
Jan Baxant navštívil litoměřickou nemocnici
V pátek 1. října 2010 přijal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pozvání ředitele MUDr. Leoše
Vysoudila k návštěvě Městské nemocnice v Litoměřicích.Během tříhodinové návštěvy se Mons.
Baxantovi věnovalo celé vedení nemocnice. Vedle ředitele MUDr. Vysoudila také náměstek pro
léčebnou péči MUDr. Jiří Štverák, náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Mgr. Lenka
Kalábová a náměstek pro ekonomiku a provoz Ing. Vladimír Kestřánek.
Litoměřice navštívil
ugandský biskup, Mons.
Zziwa
Diecézní charitu Litoměřice
navštívil ve čtvrtek 14. října
2010 Mons. Joseph Anthony
Zziwa,
biskup
diecéze
Kiyinda-Mityana z Ugandy,
aby si se zdejšími pracovníky
promluvil
o moţnostech
spolupráce a navzájem si
s nimi předal zkušenosti
charitní práce. Významného
zahraničního hosta přivítal
v biskupské
rezidenci
generální vikář litoměřické
diecéze P. Stanislav Přibyl
CSsR.
Turistická známka č. 1790 – katedrála sv. Štěpána Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána má od října 2010 svoji turistickou známku č. 1790. Turisté svým
hlasováním na webových stránkách sami rozhodli, ţe se má pro katedrálu v Litoměřicích turistická
známka vyrobit.
Prodejním místem, kde můţete známku zakoupit je věţ katedrály sv. Štěpána (jen v turistické
sezoně), katedrála sv. Štěpána, nebo recepce biskupské kurie, Dómské nám. 9. v Litoměřicích. Cena
Turistické známky je 30.00 Kč.
Týdenní stacionář pro seniory
Farní charita v Litoměřicích nabízí typ odlehčovací sluţby - Týdenní stacionář v Domově na
Dómském pahorku. Je určen osobám, které pečují o své seniory ve věku od 65 let. V době své
přechodné nepřítomnosti, mohou této sluţby vyuţít. Týdenní stacionář zajišťuje kompletní péči v
prostorách stacionáře. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.
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LISTOPAD:
V litoměřické katedrále byly představeny zrestaurované varhany
Katedrálou sv. Štěpána v Litoměřicích zazněl dnes, ve čtvrtek 18. listopadu 2010, zvuk
ojedinělých, téměř 400 let starých varhan, které sem byly převezeny z Doks. Tento renesanční
nástroj je naprosto unikátní svou zvukovou koncepcí, svou dispozicí.
Kolaudace unikátních renesančních varhan se konala za účasti generálního vikáře litoměřické
diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR, náměstkyně ministra kultury České republiky Anny
Matouškové, varhanáře Vladimíra Šlajcha, který tento nástroj restauroval jak v roce 1993, tak v roce
2010, významného českého varhaníka Jaroslava Tůmy z AMU Praha, který na varhany zahrál,
dómského faráře a kanovníka P. Jiřího Hladíka OCr., faráře z Bělé pod Bezdězem R. D. Jana
Nepomuka Jiřištěho, z jehoţ farnosti (Kruh u Doks) byl nástroj do katedrály zapůjčen, diecézního
organologa Pavla Šmolíka a dalších významných hostů.
V Praze začíná výstava Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo
V pátek 26. listopadu 2010 byla v Praze zahájena rozsáhlá výstava Karel Škréta (1610 - 1674):
Doba a dílo, kterou u příleţitosti 400. výročí umělcova narození připravuje Národní galerie v Praze
ve spolupráci se Správou Praţského hradu a Arcibiskupstvím praţským, se uskuteční v termínu 26.
11. 2010 - 10. 4. 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Praţského hradu v Praze a bude dosud
nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách.
Litoměřická diecéze na ní bude zastoupena celkem šesti obrazy. Čtyři z nich jsou dílem Karla
Škréty, autorem pátého obrazu je Antonín Stevens a šestého Tobias Pock. Tři Škrétova plátna
pocházejí přímo z katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích (ze souboru pěti pláten, které Karel Škréta
pro katedrálu vytvořil): monumentální obraz Kamenování sv. Štěpána z hlavního oltáře, který patří
k nejrozměrnějším umělcovým plátnům vůbec, a obrazy z bočních oltářů sv. apoštolů Petra a Pavla
a sv. Václava (tato tři plátna byla v průběhu uplynulého roku restaurována). Čtvrtý Škrétův obraz Sv. Matouš s andělem - původně pochází z kostela sv. Matouše z Křešic u Litoměřic (jinak je
vystaven v diecézním muzeu v Litoměřicích).
Pátý obraz - Sv. Norbert při adoraci - autora Antonína Stevense je zapůjčen z kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Ţatci a pro účely praţské výstavy byl rovněţ restaurován, a to Adamem
Pokorným.
Šestý obraz - Svatá Kateřina - autora Tobiase Pocka byl původně umístěn v kostele sv. Ludmily
v Litoměřicích (nyní v depozitáři SGVU Litoměřice).

PROSINEC:
Česká mše vánoční J. J. Ryby zazněla v katedrále sv. Štěpána
Katedrálou sv. Štěpána v Litoměřicích zazněla v sobotu 18. prosince 2010 za přítomnosti biskupa
litoměřického Jana Baxanta, zastupitele města Petra Hermanna a mnoha dalších posluchačů, Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“.
Přítomní si Rybovu vánoční mši poslechli v provedení Pěveckého sdruţení litoměřických učitelů
a dětského pěveckého sboru Hlásek se sbormistryní Janou Novákovou, hudebním doprovodem
Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Litoměřice v nastudování Miroslava Ročka a sólisty Miluší
Bláhovou - soprán, sólistkou Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem Věrou
Páchovou - alt, sólistou Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem Pavlem Machátem
- tenor a Petrem Zemanem - bas. Doprovod na varhany - Jan Záhora.
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Jmenování nových kanovníků katedrální kapituly
U příleţitosti svátku sv. Štěpána - prvomučedníka (26. prosince) jmenoval litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant deset nových kanovníků litoměřické katedrální kapituly sv. Štěpána. Dekret
litoměřického biskupa přečetl v katedrále v závěru pontifikální poutní mše sv. kancléř biskupské
kurie Mgr. Miloslav Marek.
Mons. Baxant ve svém jmenovacím dekretu mimo jiné uvedl, ţe si přeje, aby katedrální kapitula
byla tímto jmenováním obnovena a posílena, aby byla společenstvím kněţí, spolehlivých a blízkých
spolupracovníků litoměřického biskupa. Litoměřická kapitula byla zaloţena v roce 1057 kníţetem
Spytihněvem II.
Čestnými kanovníky byli jmenováni:
1/ P. Grzegorz Czerný (nar. 1972, vysv. 2000), okrskový vikář krušnohorského vikariátu
a administrátor v Litvínově
2/ P. Karel Jordán Červený (nar. 1943, vysv. 1998), děkan v České Kamenici
3/ P. Viliam Matějka (nar. 1961, vysv. 1986), děkan v České Lípě
4/ P. Miroslav Šimáček (nar. 1951, vysv. 1976), arciděkan v Ústí nad Labem
5/ P. Josef Šimon (nar. 1923, vysv. 1947), farář v Kryrech
Sídelními kanovníky byli jmenováni:
1/ P. Martin Davídek (nar. 1966, vysv. 2002), farní vikář ve farnosti Všech sv. v Litoměřicích,
v současnosti také doktorand Papeţské Lateránské univerzity v Římě
2/ P. Jan Nepomuk Jiřiště (nar. 1974, vysv. 1999), okrskový vikář mladoboleslavského vikariátu
a farář v Bělé pod Bezdězem
3/ P. Rudolf Repka (nar. 1972, vysv. 1998), okrskový vikář českolipského vikariátu a administrátor
ve Cvikově
4/ P. Józef Szeliga (nar. 1966, vysv. 1992), okrskový vikář litoměřického a ústeckého vikariátu
a děkan v Litoměřicích
5/ P. Václav Vlasák (nar. 1946, vysv. 1979), okrskový vikář turnovského vikariátu a děkan
v Turnově

l1L
VI. OBYVATELSTVO
LEDEN
První miminka roku 2010
První letošní miminko narozené v litoměřické porodnici nebylo z Litoměřic, ale z Podsedic.
Chlapeček se narodil 2. ledna v 11.45 hodin, měřil 52 cm a váţil 3,58. Jmenuje se Antonín
Kopecký.
Prvním litoměřičákem byl Vojtěch Rozboud, který se narodil aţ 4. ledna 2010 ve 22.20 hod.
Váţil 2,9 kg a měřil 49 cm.
119

Seznam oddávajících a oddávací hodiny na rok 2010:
Seznam oddávajících:
Jaroslav Tvrdík, Jiří Landa, Mgr.Petr Hermann, Luděk Veselý, MUDr. Pavel Kejř
Oddávací hodiny:
Litoměřice - obř.síň pátek

09.00-14.00 hod

sobota

09.00-12.00 hod

Ploskovice – zámek sobota

09.00-14.00 hod

ÚNOR
V domově důchodců v Litoměřicích byl otevřen týdenní stacionář:
Jedná se o novou sluţbu. Vedle seniorů, kteří zde nalezli dlouhodobé bydlení spojené
s nepřetrţitou péčí, se zde mohou nyní ubytovat staří lidé i na přechodnou dobu. Farní charita
Litoměřice, která Domov na Dómském pahorku provozuje, zřídila v novém domově týdenní
stacionář.

BŘEZEN
Podpoří bydlení postiţených
Litoměřická diakonie rozjíţdí další sluţbu pro osoby s mentálním postiţením. Jedná se o novou
terénní sociální sluţbu pro klienty, kteří ţijí v samostatné domácnosti. „Podpora samostatného
bydlení pro osoby s mentálním postiţením“, jak se nová sluţba nazývá, je určena pro lidi, kteří mají
zájem o vlastní bydlení a potřebují pomoci při vedení vlastní domácnosti. Sídlo bude v Terezíně a za
klienty budou dojíţdět do vzdálenosti 10 km, tzn. také do Litoměřic.
Prozradila lék na
dlouhověkost
Jiţ 102 let oslavila
v březnu ve společnosti svých
blízkých občanka města
Litoměřic
paní
Rozálie
Kočárková. Mezi gratulanty,
kteří jí přišli poblahopřát, byl
starosta Ladislav Chlupáč,
který kromě kytice a přání
přinesl jubilantce i dárkový
koš plný dobrot, které má
ráda.
Paní Kočárková se narodila
v Čechách, ale většinu svého
ţivota proţila v Anglii, kde
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pracovala v krejčovském salonu. Hovoří anglicky, německy, česky. Její ţivotní optimismus by jí
mohl závidět i člověk o polovinu let mladší. A jaký je ten recept na poţehnaný věk? „Jíst hodně
medu, mít dobrou mysl a radost z kaţdého proţitého dne,“ vzkazuje lidem paní Kočárková.
Nerespektovala výstraţné znamení - zemřela
K tragické nehodě došlo v pátek přibliţně ve 14 hodin na pokratickém ţelezničním přejezdu v
Litoměřicích. Starší ţena neuposlechla výstraţné znamení zakazující vstup do kolejiště. Pokusila se
přejít. Vtom ji srazil projíţdějící osobní vlak. Střet ţena nepřeţila. Nehoda právě v tomto místě byla
překvapivá především kvůli tomu, ţe policisté zde v posledních dvou měsících zpřísnili dohled
právě pro nedodrţování zákazu vstupu a vjezdu do kolejiště. Za vkročení do kolejiště „na červenou“
hrozí chodci pokuta aţ dva tisíce korun. Pokud vjede řidič i přes světelné a zvukové znamení na
přejezd, můţe dostat pokutu aţ 2500 korun.
Mrtvé novorozeně nalezené na kontejneru
V sobotu 20. března došlo k hrůznému nálezu. V ulici Stránského nalezla zde ţijící ţena zhruba
ve 14.00 hod. tělíčko mrtvého novorozeněte. Nález okamţitě nahlásila na Obvodní oddělení Policie
ČR. Po matce dítěte policisté intenzivně pátrají.
Starosta přijal Otomara Venzhöfera
„Jsem rád, ţe mezi námi ţijí lidé, kteří toho tolik v oblasti kultury i veřejného dění dokázali,“
přivítal na radnici starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč Otomara Venzhöfera. Společně s ním a jím
vedenou Masarykovou demokratickou stranou totiţ radnice jiţ řadu let organizuje vzpomínkové
večery na T. G. Masaryka. Litoměřice se tak řadí mezi jedno z mála měst v České republice, kde
obdobné vzpomínkové akce na prvního československého prezidenta probíhají.
Jako nejvyšší představitel Masarykovy demokratické strany spoluorganizoval Otomar Venzhöfer
i celonárodní sbírku, jejímţ výsledkem bylo loni na podzim v Praze 4 odhalení pomníku Milady
Horákové. Nejde však o jedinou zásluhu muţe, kterého starosta přijal nejen jako politika, ale i jako
jednu z výrazných osobností kulturního ţivota města. Před lety totiţ hrával v litoměřickém
Divadelním spolku K. H. Máchy, je spoluzakladatelem Svazu českých divadelních ochotníků a nyní
jiţ dlouhou řadu let reţíruje hry místního ochotnického divadla Li-Di. Posledním představením
nazkoušeným pod jeho taktovkou jsou Plynové lampy. Otomar Venzhöfer dosáhl nejvyššího
ochotnického divadelního vyznamenání – získal Cenu J. K. Tyla. „S divadlem jsem začínal jiţ v
sedmnácti letech, kdy jsem hrál ve Šrámkově Létě sedmnáctiletého studenta gymnázia, tedy vlastně
sám sebe,“ zavzpomínal na své začátky muţ, který i přes svůj důchodový věk pracuje pro Unii
ţelezničních zaměstnanců na pozici svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ČERVEN
Dárci krve převzali medaile
Dva Zlaté kříţe 3. stupně, čtyřicet zlatých a dvacet stříbrných medailí dr. Jánského převzali
v pondělí 14. června odpoledne dárci krve od starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče v obřadní síni
města. Stalo se tak 14. června, tedy v den, kdy slavíme Světový den dárců krve, jehoţ cílem je
připomenout si všechny jedince, jejichţ zásluhou často bývá zachráněno to nejcennější – lidský
ţivot.
Petr Kodeš z Litoměřic společně s Radoslavem Beránkem převzali Zlatý kříţ 3. stupně za osm
desítek uskutečněných odběrů.
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Pobyt pro pěstounské rodiny na Lhotsku
Šest pěstounských rodin s dětmi se o uplynulém víkendu (11. - 13. června) rekreovalo v pensionu
na Lhotsku. Pobyt pro ně zorganizovalo město Litoměřice, respektive pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví.
Jiţ páteční večer přinesl spoustu aktivit – míčové hry, táborák spojený s opékáním buřtů, módní
přehlídka strašidel a volná zábava. Sobotní program doznal oproti minulým letům zásadní změny.
Program pro děti byl tentokrát připraven ve spolupráci s litoměřickým Domem dětí a mládeţe
Rozmarýn. Nechyběly tak ruční práce, jako zdobení květináčů ubrouskovou technikou, malování na
hedvábí nebo navlékání korálků. Zatímco děti tvořily, dospělí si mezitím povídali s odborníkem o
výchovných problémech dětí v pěstounských rodinách. Sobotní odpoledne pak proběhlo ve znamení
sportu, respektive cesty lesem za pokladem, v průběhu níţ byla pro děti nachystána řada soutěţí.
Většina zúčastněných se o akci vyjádřila pochvalně a uţ se těší na příští rok.
Senioři se bavili v domě kultury
Maţoretky Domu dětí a mládeţe Rozmarýn nebo malí či větší tanečníci z taneční školy DMC
Revolution roztleskali seniory, kteří ve středu 16. června zavítali do domu kultury. Pracovníci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu totiţ pro ně připravili další zábavné
odpoledne. Příjemnou zábavu zhruba 250 účastníkům přišel popřát starosta Ladislav Chlupáč
společně s místostarostou Jiřím Landou. O dobrou náladu však nebyla v publiku nouze.
Matky budou více v bezpečí
Osmnáctitisícovou dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra získalo pro letošní
rok město Litoměřice. Určena je na zvýšení bezpečí obyvatelek Azylového domu pro matky s dětmi
v Liškově ulici. Dveře, jeţ neodpovídají nárokům na bezpečnost budou vyměněny za nové. Stejně
tak dojde k nákupu fólií do oken nacházejících se v přízemí. Stává se totiţ, ţe rozčílení partneři
obyvatelek domova vybíjejí někdy svou agresivitu tím, ţe hází do oken nejrůznější předměty.

ZÁŘÍ
Jedno z nejmodernějších CT pracovišť je v
Litoměřicích
Druhé nejmodernější CT pracoviště v
Ústeckém kraji má od srpna Městská nemocnice
v Litoměřicích. Po zhruba měsíčním zkušebním
provozu dnes 13. září oficiálně za účasti starosty
města, radních, zastupitelů města a dalších hostů
zahájila jeho provoz. První „cétéčko“ zakoupila
nemocnice v roce 1995. Coţ tehdy znamenalo
obrovský skok ve zkvalitnění diagnostiky napříč
všemi obory.
V roce 2003 proběhla nákladem deseti
milionů korun jeho digitalizace. Nyní uvádíme do provozu zcela nové, moderní zařízení, na jehoţ
nákup jsme získali 20,5 milionu korun jako dotaci z Regionálního operačního programu
Severozápad,“ připomněl historii oddělení zobrazovacích metod, jehoţ pomyslným srdcem je právě
CT, ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích Leoš Vysoudil.
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Zemřel PhDr. Jindřich Tomas, známý litoměřický historik
Smutná zpráva pro severočeskou kulturní veřejnost přišla ve
středu 22. září. Ve věku 83 let zemřel významný historik a
archivář Státního okresního archivu PhDr. Jindřich Tomas,
čestný občan města.
Praţský rodák, absolvent Filosofické fakulty University
Karlovy, který vystudoval československé dějiny a pomocné
historické vědy, se zpočátku zabýval Prahou, jeho pozdější
práce se ale týkají regionu, kde se s rodinou usadil, tedy
severních Čech, především Litoměřicka i Litoměřic samotných.
Zajímala ho zejména problematika měst v období raného
středověku, známé jsou jeho práce nejen o Litoměřicích, ale i o
Mostu, Ţatci ad. Věnoval se také vývoji měst v předbělohorské
době, tématu labského obchodu v kontextu hospodářských
dějin, atd.
Jeho jméno najdeme v mnoha publikacích a článcích o
regionálních dějinách, v příleţitostných tiscích, vydávaných k různým jubileím, apod.
Jindřich Tomas se podílel také na Atlasu českých měst, na knize o dějinách Litoměřic, byl také
velkým znalcem problematiky jihovýchodní Asie, kde své znalosti i jazykovou vybavenost zúročil
mj. v publikaci o Filipínách a o představiteli filipínského národního hnutí José Rizalovi – muţi,
který se v druhé polovině 19. století přátelil s litoměřickým profesorem Ferdinandem
Blumentrittem. Filipínci za to Jindřicha Tomase jmenovali Rytířem Rizalova řádu.
V Litoměřicích otevřen babybox
V neděli 19. září byl v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích otevřen babybox., který je jiţ
39. zařízením tohoto typu v České republice. Umístěn je sice nedaleko vstupu do nemocnice, ale v
prostoru, které matce v zoufalé situaci umoţňuje skrýt se pod rouškou anonymity. Poté, co došlo k
tragédii v Lovosicích a poté i v Litoměřicích, ředitel nemocnice Leoš Vysoudil okamţitě
kontaktoval pana Hesse s prosbou o jeho výrobu a následně i instalaci. Právě Ludvík Hess je otcem
babyboxů.
Díky babyboxům jiţ bylo v České republice zachráněno 32 dětských ţivotů.

ŘÍJEN
Jubileum PhDr. Štíbra
Pevné zdraví, hodně pracovního i
osobního štěstí popřál včera odpoledne
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč
řediteli Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích Janu Štíbrovi.
Učinil tak u příleţitosti jeho významného
ţivotního jubilea. Doktor Štíbr totiţ
v tomto měsíci oslaví své 60. narozeniny.
Do kulturního ţivota Litoměřic se tento
historik umění vryl zlatým písmem, coţ
ostatně bylo tím hlavním důvodem jeho
přijetí na radnici. Od roku 1992 totiţ řídí
galerii, jejíţ věhlas sahá daleko za hranice
Ústeckého kraje.
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Galerie prezentuje umělecká díla z období od 13. století do současnosti převáţně české
provenience. Díla jsou soustředěna dle období vzniku do samostatných sálů - sál gotiky, sál
renesance, sál baroka, sál umění 19. století a prostory pro dočasné výstavy. Litoměřickou galerii
navštíví v průběhu 35 tisíc ročně.

LISTOPAD
Město vybavilo klub seniorů
Město Litoměřice udělalo radost seniorům. Do jejich klubu v Alšově ulici zakoupilo nové
vybavení v hodnotě 142 tisíc korun. Finanční prostředky na nákup stojací lampy, osobní váhy,
skříně, cvičebních pomůcek, dataprojektoru s plátnem, čtyř desítek ţidlí, jedenácti stolů a hudebního
nástroje keybord získalo město za 2. místo v soutěţi Obec přátelská rodině, kterou kaţdoročně
vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a komise pro rodinu Poslanecké sněmovny ve
spolupráci s Asociací center pro rodinu a sítí mateřských center. Město zpracovalo a na ministerstvo
podalo projekt, na základě kterého získalo dotaci ve výši půl milionu korun. Aktivity projektu byly
navrţeny v rámci komunitního plánování sociálních sluţeb. Na jejich realizaci se spolupodílely
neziskové a příspěvkové organizace společně s městem Litoměřice. Kromě vybavení klubu seniorů
byly z dotace podpořeny ještě aktivity Střediska křesťanské pomoci Klubíčko, Domu dětí a mládeţe
Rozmarýn, Centra pro rodinu Terezín a litoměřické knihovny.

PROSINEC
Vánoční posezení pro seniory
Téměř do posledního místečka zaplněný sál kulturního domu v Litoměřicích oţil předvánoční
atmosférou. Středeční odpoledne 1. prosince patřilo seniorům, které pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích i letos pozvali na předvánoční posezení. Hned
u vchodu kaţdý z nich dostal vánočku, na sále pak kávu a občerstvení. Nechyběla ani vystoupení
dětí a hudba k poslechu i k tanci v podání OH bandu. Krásné a klidné Vánoce jim přišel popřát
starosta Ladislav Chlupáč a vedoucí odboru Martin Veber. Protoţe ne všichni senioři mohli s
ohledem na své zdraví do kulturního domu přijít vyrazily druhý den pracovnice sociálního odboru
společně s dětmi Základní školy Boţeny Němcové do jejich domovů, aby jim osobně předaly
vánoční přání a balíčky. Zajedou i do domovů důchodců v sousedních městech, kde někteří
obyvatelé Litoměřic tráví podzim svého ţivota.
Ţeny budou rodit v moderním prostředí
Ţeny, které se rozhodnou rodit v litoměřické porodnici, čeká překvapení. A to v podobě
moderních interiérů pokojů, včetně elektrických polohovatelných lůţek a rekonstruovaného
sociálního zařízení, jeţ září optimistickými barvami. Městská nemocnice v Litoměřicích totiţ tento
týden (13. prosince) ukončila zhruba půl roku trvající modernizaci gynekologicko-porodnického
oddělení, jehoţ podoba pocházela z roku 1994. Dnes se o výsledku mohla přesvědčit v rámci Dne
otevřených dveří i veřejnost. Jiţ na první pohled je zřejmé, ţe se zvýší komfort pacientek. A to jak
na běţných dvoulůţkových pokojích, tak i na nadstandardních, jejichţ počet se zvýšil ze dvou na tři.
Další je pro případ potřeby připraven na gynekologii. „Tyto pokoje nabízejí nadstandardní
vybavení, včetně televize, ledničky a rozkládacího křesla pro případ, ţe někdo z rodiny zde bude
chtít přespat. Jinak návštěvy zde jsou neomezené,“ informovala vrchní sestra oddělení Simona
Filipová. Cena za jednolůţkový nadstandardní pokoj s vlastním sociálním zařízením je 600 korun za
den, u dalších dvou jednolůţkových pokojů se společným sociálním zařízením 400 korun.
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Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje zhruba
pěti desítkami lůţek. Podle statistik zde proběhne
necelých osm set porodů ročně. Rekonstrukce
oddělení probíhala za plného provozu. Ţeny byly
dočasně umístěny na chirurgickém oddělení.
Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení
stála 14 milionů korun.
Nemocnice má novou sanitku
Litoměřická nemocnice má nový sanitní vůz. Jde o
Volkswagen Transporter, jehoţ pořízení stálo jeden
milion korun. Finance dostalo zdravotnické zařízení
od svého zřizovatele, tedy města Litoměřice.
Starosta Ladislav Chlupáč si novou sanitku i její
vybavení osobně prohlédl. Jak se přesvědčil, má řadu
výhod. Především oproti předchozímu třináct let
starému vozu je mnohem snazší manipulace s plně

polohovatelným
lehátkem
o
nosnosti aţ 250 kilogramů.
Manipulaci, kterou nyní zvládne
pouze řidič, usnadňuje i nájezdová
sklopná rampa. Po vyřazení
starého vozu se tak počet sanit,
jimiţ
disponuje
nemocnice,
nemění. Do terénu jich vyjíţdí
osm.
Dvacet let výchovy přineslo manţelům třicet let štěstí
V době,
kdy
se
polovina
manţelských svazků rozpadá, je téměř
neuvěřitelné, ţe spolu dva vydrţí i půl
století. A přece. Mezi tu šťastnou část
totiţ patří Vlastislav a Zdena Víškovi,
kteří na Silvestra slaví rovných padesát
let oficiálního pouta, a tak na
litoměřické radnici při příleţitosti své
zlaté svatby obnovili svůj manţelský
slib.
Slavnostní chvíli v obřadní síni
litoměřické radnice novomanţelům
zpestřil vokální sbor Syrinx pod
taktovkou Romana Pallase.
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Trh práce v Litoměřicích v roce 2010
V jednotlivých měsících v roce 2008 byla situace na trhu práce ve městě následující:
Měsíc

Míra nezaměstnanosti

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Volná pracovní místa

8,53
8,64
8,38
7,96
7,38
7,14
7,54
7,19
7,53
7,18
7,63
8,59

103
116
123
111
96
103
104
114
122
101
110
95

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

Celkem Dosaţitelní
1 172
1 195
1 163
1 106
1 030
987
1 040
1 006
1 049
1 005
1 069
1 194

1 152
1 167
1 132
1 075
997
964
1 018
971
1 017
969
1 030
1 160

Osoby zdravotně
postiţené
161
163
158
152
145
140
147
142
143
143
146
151

Evidence delší
Absolventi Mladiství
jak 6 měsíců
402
77
9
426
81
11
462
74
13
471
59
13
452
52
10
449
43
10
501
46
10
504
49
8
480
112
10
474
102
11
481
97
10
484
87
13

Počty uchazečů o zaměstnání (ţeny) v evidenci úřadu práce:
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen

Celkem Dosaţitelní
562
562
570
564
547
529

552
543
546
541
527
519

Osoby zdravotně
postiţené
96
98
93
90
89
85
126

Evidence delší
Absolventi Mladiství
jak 6 měsíců
236
39
2
236
36
3
260
34
3
273
30
3
259
26
3
254
21
2

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

567
560
567
535
547
582

553
543
551
516
525
565

89
86
86
86
88
91

285
290
287
284
290
282

26
26
49
43
36
34

3
3
5
5
4
5

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti pouţil Úřad práce následující finanční prostředky pro občany
Litoměřic:
Nástroj aktivní politiky

Počet uchazečů o zaměstnání
v evidenci úřadu práce

Veřejně prospěšné práce
Samostatně výdělečná činnost
Společensky účelná pracovní místa
Občané zdravotně postiţení
Rekvalifikace
Celkem

39
5
50
51
75
220

Finanční prostředky
2 327 628 Kč
214 529 Kč
1 483 662 Kč
1 020 000 Kč
607 567 Kč
5 653 386 Kč

Pro kroniku zpracoval Emil Rulf
Vedoucí oddělení trhu práce
Úřad práce v Litoměřicích
Statistické údaje o obyvatelstvu Litoměřic
Stav obyvatel k 31.12.2010
v tom ve věku:
0 - 14
15 - 64
65 +
Průměrný věk

23 462
3 477
16 395
3 590
40,6

Sňatky

133

Rozvody

81

Ţivě narození
v tom:

muţi
ţeny
v tom podle rodinného stavu matky:
svobodné
vdané
rozvedené
ovdovělé
mimo manţelství celkem
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260
132
128
102
134
24
126

Potraty

143

Zemřelí
v tom:

muţi
ţeny

229
102
127

muţi
ţeny

684
333
351

muţi
ţeny

882
484
398

Přírůstek stěhováním
v tom:
muţi
ţeny

-198
-151
-47

Přírůstek:

-167
31
-198

Přistěhovalí
v tom:
Vystěhovalí
v tom:

celkový
přirozený
stěhováním

Údaje poskytla Ing. Jana Kopecká
Český statistický úřad Ústí nad Labem
Oddělení regionálních analýz a informačních sluţeb
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VII. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ,
KLIMATICKÉ ZMĚNY
LEDEN
Po blátivém Silvestru, kdy bylo celý den mlhavo, mrholilo a teplota byla mírně nad nulou, začal
rok 2010 podobně. V pátek 1. ledna, teplota ranní +1,3°C, zataţeno, mrholení, mlha, celý den šero,
všude bláto. Kolem 10 hodiny začal poletovat sníh a k večeru teplota kolem 0°C. V sobotu 2. ledna
ve dvě hodiny v noci začalo sněţit, přes noc napadlo trochu sněhu, teplota je mírně pod nulou
(kolem -2°C). Před polednem opět sněţí, ale sníh taje. Zdá se, ţe po teplém konci roku jiţ přichází
zima. Sněţit začalo na celém území Česka a teploty klesly mírně pod nulu. V horských oblastech se
teplota pohybuje dokonce aţ kolem minus pěti stupňů. V neděli 3. ledna teplota po ránu -4,1°C,
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mlha, jemné sněţení po celý den. V pondělí 4. ledna počasí stále stejné. Na většině území republiky
od páteční noci s přestávkami sněţilo a na silnice vyjely sypače. Sníh přinesl mnoţství dopravních
nehod. V úterý 5. ledna -6,0°C mlha. Ve středu 6. ledna po ránu teplota -3,4°C, bohatá sněhová
nadílka trápí celý svět a pod závějemi se ocitla Británie, Polsko, Rakousko, ale i Jiţní Korea. Ve
čtvrtek 7. ledna ráno -6,2°C, přes den svítilo sluníčko. V pátek 8. ledna teplota -5,6°C, opět padal
sníh. O víkendových dnech 9. ledna a 10. ledna - zasáhla Česko Sněhová bouře Daisy, která sevřela
Česko. Zasypala hory i níţiny přívalem sněhu Nejhorší situace byla od rána na Moravě. Silničáři
nestíhali odklízet bílou nadílku z cest. Dva dny sněhové kalamity zasáhly celé území naší republiky.
Zpoţdění vlaků, laviny, praskající střechy, dopravní nehody. V Praze napadlo za pátek a sobotu 30
cm sněhu. Stromy padající pod tíhou sněhu poškodily troleje vlaků a rozvody elektřiny. Tisíce
domácností, především Morava a Pardubicko, byly bez proudu. Také Evropu drtí záplavy sněhu.
Stejně jako Česká republika i celá Evropa uţ několik dní odolává nezvykle bohaté sněhové nadílce,
někde i arktickým mrazům. V Itálii a Albánii zase úporně prší a hrozí povodně. Daisy svou ledovou
rukou sevřela nejen Evropu, ale i části Asie a severní Ameriky. Sněhová nadílka, která o víkendu
spadla, na celou republiku, nezpůsobila v Litoměřickém okrese ţádné velké problémy. V pondělí 11.
ledna bylo po ránu -5,1°C, celý den bylo pod mrakem. V úterý 12. ledna bylo mrazivo -7,4°C. Ve
středu 13. ledna bylo ráno -5,6°C začali Technické sluţby Litoměřice s odvozem letošní sněhové
nadílky z centra města, aby velké mnoţství sněhu nezpůsobilo problémy při oblevě. Sníh je odváţen
k Labi, na Lodní náměstí. V příštích několika dnech se mírně oteplilo. 14. ledna -2,3°C, 15. ledna 0,9°C 16. ledna -1,0°C, došlo k tání sněhu a k jeho padání ze střech domů V neděli 17. ledna bylo
ráno -3,2°C a před šestou hodinou ranní začalo hustě sněţit. 18., 19. a 20. ledna ranní teploty klesly
k nule, ale od čtvrtku 21. ledna začalo přituhovat aţ na -8°C v neděli 24. ledna. V pondělí ráno 25.
ledna bylo -6,8°C, v úterý 26. ledna -5,4°C a ve středu 27. ledna rekordních -14,6°C. Ve čtvrtek 28.
ledna teplota pouze - 3,2°C a opět mírně sněţilo, zatímco v republice nastala sněhová kalamita.
V pátek 29. ledna oteplení na -0,6°C a nad ránem mírně sněţilo, po poledni teplota nad nulou, kolem
půlnoci z 29. na 30. ledna husté sněţení. Ráno 30. ledna -0,5°C, celý den slunečno, teplota nad
nulou, po západu slunce (17.00 hod) ochlazení. Ráno v neděli 31. ledna -8.2°C, přes den krásně
slunečno, oteplilo se aţ na +2°C, v noci kolem -5.0°C. Celý leden byl charakteristický častými a
vysokými teplotními výkyvy.

ÚNOR
V pondělí 1. února mrazivé ráno -7,2°C, po obědě slunečno. V úterý 2. února -2,6°C, slunečno po
celý den. Ve středu 3. února v noci mírné sněţení, ráno +1,5°C. Na území České republiky opět
hustě sněţí. Nově napadaný sníh komplikuje dopravu především na severu Moravy, ve Slezsku, v
severních a východních Čechách. Ke sněhu se přes noc přidal silný vítr. Na některých úsecích se
zastavily vlaky. Silničáři zavírají silnice. V Ústecké kraji je uzavřeno dokonce 25 úseků. Situace je
nejhorší na Lounsku. Někde napadlo aţ 25 centimetrů sněhu. Situaci komplikuje silný vítr, který na
silnice nafoukává stále nový sníh. Na některých místech regionu panuje doslova bílá tma a silničáři
na silnice nemohou poslat techniku, protoţe řidiči nevidí na cestu. Naopak v hlavním městě sníh
přes noc spíše roztál a nový nenapadl. Teploty byly i po ránu nad nulou. Podobně je tomu na většině
území Čech, v níţinách padá déšť nebo déšť se sněhem. Ve čtvrtek 4. února bylo -5°C, v pátek 5.
února se oteplilo, teplota byla na nule. V sobotu 6. února se ještě oteplilo na 0,6°C. V neděli 7. února
však jiţ byla znovu zima -5°C, po obědě vysvitlo na hodinku sluníčko. V pondělí 8. února -6,4°C od
09.00 hod svítilo sluníčko do 16.00 hod, následující dny byla teplota obdobná. V úterý 9. února bylo
zataţeno, mlha, inverze. Ve středu 10. února dopoledne poletovaly sněhové vločky a Litoměřice
pokryl poprašek sněhu. Ve čtvrtek 11. února se mírně oteplilo na -3,3°C a foukal silný vítr. Vítr a
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velké mnoţství sněhu mimo město Litoměřice způsobil problémy v dopravě. Silniční doprava
zkolabovala nad Trnovanama, kde byly naváty na silnici takové sněhové jazyky, ţe silnice nebyla
průjezdná. Obdobný problém byl se ţelezniční tratí na Úštěk. V následných únorových dnech (12.
února - 15. února) byla teplota shodná okolo -5°C a nový sníh v Litoměřicích nepadal. Od úterý 16.
února začala teplota stoupat a blíţit se k nule. V sobotu 20. února nastala velká obleva, sem tam
vykouklo sluníčko a celý den byla teplota nad nulou. Předposlední únorová neděle 21. února byla na
Litoměřicku ve znamení vrtošivého počasí. Dopoledne bylo téměř jako na jaře, teplota vystoupala
někde aţ na deset stupňů nad nulu. Odpoledne ale ukázala zima, kdo je tu pánem a začalo sněţit
jako v lednu. Po několika minutách však sněţení opadlo. V pondělí 22. února naměřil teploměr ráno
-4,7°C, v úterý 23. února bylo ráno -0,7°C a od středy do konce února se teploty drţely nad nulou.
S oteplením přichází tání sněhu, coţ způsobuje problémy i obyvatelům Litoměřic. V ulici Alfonse
Muchy zatopila voda, stékající z tajícího sněhu na polích, sklepy a způsobila malou lokální povodeň.
Na místě museli zasahovat profesionální a dobrovolní hasiči z Litoměřic. Mimo odčerpávání vody
ze sklepů museli spolu s pracovníky technických sluţeb stavět hráz z pytlů s pískem, aby voda z polí
odtékala jiným směrem.

BŘEZEN
V pondělí 1. března ráno 4,8°C, po desáté vysvitlo sluníčko a hřálo do oběda, večer sprchlo.
V úterý 2. března ráno teploměr na nule. Před šestou jsem šel ven s pejskem a na louţích byl slabý
povlak ledu. Během dne vystoupala teplota na 6°C. Ve středu 3. března klesly ranní teploty opět
těsně pod nulu, v průběhu dne ale vysvitlo slunce a oteplilo se. Uţ to vypadalo, ţe zimě odzvonila,
ale ouha. Ve čtvrtek 4. března ráno -2°C a po 17.00 hustá asi 5 minut trvající chumelenice. V pátek
5. března bylo ráno jiţ -3,8°C, před rozedněním začalo sněţit a v 07.00 hod. bylo město zasněţené, i
kdyţ odpoledne svítilo slunce a sníh roztál. V sobotu 6. března ráno -4,4°C, nad ránem začalo hustě
sněţit a sněţilo aţ do oběda, kolem 16.00 hod vysvitlo na chvilku sluníčko a teplota vystoupila k
nule, ale hned zase zvítězila zima, slunce zastínily mraky a teplota klesla opět pod nulu. K večeru
byla uţ sněhová břečka na silnicích zmrzlá na kost. Nejvíce sněhu napadlo v západních a středních
Čechách a způsobil kalamitu a hromadné nehody na silnicích a na D1. V neděli 7. března ráno
teplota -5,6°C, celý den bylo krásně slunečno. Pondělí 8. března teplota -3,6°C, během dne
několikrát sněţilo, odpoledne začalo mrznout a o půlnoci bylo jiţ -5°C. V úterý ráno 9. března mrzlo
-8°C a všude byla pěkná klouzačka protoţe minulý den roztávající sníh přes noc zmrzl. Ve středu
10. března pěkně mrzlo -7,6°C. Celý den bylo slunečno. Následující dva dny ranní teplota kolem 4°C. V sobotu 13. března překvapivě teplo 2,8°C, zataţeno, chvílemi foukal silný vítr a poprchalo.
V neděli 14. března ráno 4,2°C , během dne oteplování, po obědě 6,1°C, silný vítr, dešťové
přeháňky. Z TV správ se dovídáme, ţe skoro po celé republice padá sníh, kolem 22.30 hod asi
hodinový liják, v Praze dokonce sněhová bouřka s hromy a blesky. V Krkonoších dosáhl vítr síly
orkánu. V pondělí 15. března ráno teplota mírně nad nulu, celý den krásně jasno, před šestou
hodinou odpoledne déšť aţ do rána. V úterý 16. března 2°C, stejně jako ve středu17. března a ve
čtvrtek 18. března, kdy od rána svítilo slunce, teplota vystoupala aţ na 15 °C, krásný skoro jarní den,
někteří lidé odloţili kabáty a zimní bundy ve městě jsem potkával omladinu i jen tak v tričkách.
V pátek 19. března krásně slunečný den, teplota vystoupla na 17°C. V sobotu 20. března v 18.32
hodin přišlo astronomické jaro, odpoledne teplo aţ 16°C. Neděle 21. března teplota dosáhla 16°C.
Neděli a dny následující poznamenal výbuch sopky na Islandu. K erupci vulkánu, který se nachází v
blízkosti ledovce Eyjafjallajökull asi 120 km východně od islandské metropole Reykjavík, došlo v
neděli krátce po půlnoci. K jeho poslední erupci došlo v roce 1821, přičemţ tehdy erupce trvala
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plné dva roky. V pondělí 22. března bylo ráno 8°C, celý den bylo slunečno a teplota dosáhla 21°C.
Do konce března byly teploty zhruba stejné. V pondělí 26. března se před osmou hodinou večerní
přihnala pořádná bouřka, blesky osvětlovaly krajinu a hromy duněly. Po dvaceti minutách blesky
ustaly, hromy ztichly a zůstal jen déšť, který nad ránem příštího dne ustal.

DUBEN
Ve čtvrtek 1. dubna byla ranní teplota pouze 3°C a na město padla mlha. Později se vyjasnilo a
oteplilo, ale maximální denní teplota vystoupala pouze na 9°C. Po teplotách z konce března jsem si
myslel, ţe teploměr si ze mne dělá apríl. Apríl je označení pro první dubnový den. Uţ od 16. století
je apríl spojen s různými ţertíky a drobnými zlomyslnostmi. Předpokládá se, ţe svátek vznikl jako
reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. Počínaje pátkem 2. dubna začaly
teploty opět stoupat. V sobotu 10. dubna se ochladilo (ráno5°C, odpoledne 11°C), bylo celý den
větrno a zataţeno, odpoledne přeháňky, v podvečer déšť. Následující dny bylo chladnější počasí a
pršelo, aţ do soboty 17 dubna, kdy začaly denní teploty stoupat (ráno okolo10°C, odpoledne okolo
15°C) a přestalo pršet. Dnešního dne začal islandský vulkán Fimmvörduháls chrlit popel, dým a
páru do výšky několika kilometrů. Zkomplikovala tím leteckou dopravu v celé severní Evropě a
některé země dokonce uzavřely svůj vzdušný prostor, popř. ruší lety a uzavírají letiště. Vulkanický
popel stoupající do výšky několika kilometrů uţ ochromil leteckou dopravu ve Velké Británii,
Norsku, Švédsku, Finsku, Dánsku, Nizozemí či Francii. Ve čtvrtek večer se uzavřel vzdušný prostor i
nad severním Německem a severem Polska. V Německu přerušila provoz letiště v Hamburku a
Berlíně. V neděli 25. dubna bylo celý den slunečno a teplota dosáhla odpoledne aţ 20°C a v pátek
30. dubna 26°C.

KVĚTEN
V sobotu 1. května vystoupala denní teplota na 20°C, v neděli 2. května na 16°C. Sopečný popel
z islandského vulkánu pod ledovcem Eyjafjallajökull se jiţ dostal nad západní Slovensko, jehoţ
vzdušný prostor byl od nedělních 20:00 hodin SELČ uzavřen. Omezení letecké dopravy se týká letišť
v Bratislavě a Piešťanech. Sopečný popel komplikuje leteckou dopravu i na jihu Česka. Lety se
zatím neruší, letadla se oblasti zatím vyhýbají. Mrak se v neděli přesunul z jižní Francie,
Švýcarska a severní Itálie nad Německo, Česko, Rakousko a Slovensko. Od 15. hodiny SELČ se
přestalo létat z letiště v jihoněmeckém Mnichově, problémy mají i letiště v Augsburgu,
Memmingenu a Stuttgartu. Jen o půl hodiny později uzavřelo Rakousko letiště v Innsbrucku. Letiště
v Salzburgu je uzavřeno od páté hodiny odpolední, od 20:00 SELČ se nelétá z Linze a od půlnoci ani
z Vídně. Počínaje nedělí 2. května začala teplota mírně klesat. Ze sobotních 20°C klesla na 13°C ve
čtvrtek. Bylo mlhavo, slunce nebylo vidět, mlha byla taková nějaká divná, šedohnědá. Teprve
v pátek 7. května opět vysvitlo slunce a oteplilo se na 17°C. V pondělí 10. května přišel odpoledne
deštík, ale druhý den jiţ bylo krásně a slunečno a teplo bylo aţ do pátku 14. května, kdy od brzkého
rána pěkně pršelo aţ do soboty 15. května. Následující dny se maximální teploty ovzduší ustálily
něco málo nad 10°C, bylo celé dny mlhavo a pod mrakem. Aţ v sobotu 22. května opět svítilo
slunce a oteplilo se, počasí se ustálilo a vydrţelo aţ do neděle 30. května. V pondělí 31. května bylo
od rána pod mrakem a začalo se ochlazovat.
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ČERVEN
Úterý 1. června bylo zataţeno celý den, teplota maximálně 12°C, přeháňky. Středa 2. června byl
ráno prudký vítr, od desáté hodiny déšť aţ do půlnoci, max. teplota 12°C. V noci na středu zasáhly
Moravu silné deště, které začaly zvedat hladiny toků. Nejhorší situace je ve Zlínském a
Jihomoravském kraji, kde platí stav nebezpečí. Velká voda a místní záplavy výrazně komplikují
dopravu napříč celou Moravou. Následkem vytrvalého deště se zvyšují hladiny některých řek také v
Pardubickém kraji. Velká voda trápila některé části Česka téměř po celý měsíc. Litoměřic se velká
voda nedotkla. Ve čtvrtek 3. června bylo dopoledne zataţeno, přeháňky, max. teploty k 15°C. v noci
se prohnal Litoměřicemi silný vítr, který zanechal nepořádek na Střeleckém ostrově. Kromě
popadaných větví zůstal na zemi leţet i několik metrů vysoký javor, který silný poryv větru vyvrátil
ze země. Druhý javor se rozlomil a i jeho čeká kvůli nestabilitě poraţení. Technické sluţby města
Litoměřic ostrov postupně během dne uklidili. Pracovníci technických sluţeb odklidili i zbytky
třešně v Heydukově ulici, která také nevydrţela nápor větru. V pátek 4. června bylo od rána
slunečno, teplota vystoupala aţ na 18°C Další dny se pomalu postupně oteplovalo. V úterý 8. června
je Medarda, celý den slunečno teploty do 25°C, v podvečer kolem 19 hodiny se zamračilo, ale díky
Bohu nepršelo. Silná bouřka přišla aţ po půlnoci ve středu 9. června. Ve čtvrtek 10. června bylo
ráno 16°C, odpoledne 30°C, stejně jako v pátek 11. června, kdy uţ po ránu bylo 18°C a odpoledne
30°C. Po celý den panovalo tropické počasí. V sobotu 12. června po obědě se zatáhlo a v podvečer
přišly přeháňky, nejvyšší denní teplota byla 27°C. Hůře na tom byly jiné části Česka. Silné bouřky
přišly k nám v sobotu z jihozápadu. Od odpoledne se vyskytovaly hlavně na Vysočině, v Jeseníkách a
jejich podhůří a na jihu Čech a Moravy. Později zasáhly i sever Moravy. Počasí se uklidnilo aţ
časně ráno. Na Vysočině v sobotních bouřkách napršelo během půl hodiny místy i 50 milimetrů
vody. Padaly kroupy velké aţ tři centimetry, někde neroztály ani během nedělního dne. Pod ledovým
příkrovem se ocitla i vesnice Jihlávka na Jihlavsku. Během deseti minut byla najednou
patnácticentimetrová vrstva ledu na pozemcích, na silnicích, všude. Větrná smršť vyvracela stromy
do silnice a do elektrických drátů, škodila i na dráze. Od neděle 13. června bylo pěkné počasí1,
Teploty se drţeli kolem 25°C. V pátek 18. června se ochladilo na 17°C. Během zbylých červnových
dnů se počasí pomalu vylepšovalo aţ ve středu 30. června byla nejvyšší denní teplota 29°C.

ČERVENEC
Začátek měsíce byl velice teplý, teploměr ukazoval od 29 do 32°C. V úterý 6. července bylo
v noci a po celý den deštivo a chladno, ale v pátek 9. července se vrátilo tropické počasí s teplotami
aţ nad 30°C. To trvalo aţ do čtvrtka 22. července. Ale i potom následovaly krásné slunečné dny
s teplotami pod 30°C a vedro tak bylo přijatelnější.

SRPEN
V neděli 1.srpna přes den bylo 31°C a slunce pálilo celý den. Následující dny se ochladilo a
téměř kaţdý den pršelo nebo aspoň mrholilo. V sobotu 7. srpna vytrvalé deště způsobily ucpání
kanalizace v Kamýcké ulici. Museli být odstraněny nánosy zeminy a kamení, které ucpaly česlo
dešťové kanalizace. Za asistence městské policie, jeţ tady řídila dopravu, byly nánosy vybagrovány
nakladačem. Problémy byly i v okolí Litoměřic. Silnice mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem přes
Sebuzín se stala neprůjezdnou. Na úseku mezi Sebuzínem a Brnou se utrhla část stráně a kameny se
vyvalily na vozovku. Vytvořil se tu potok, který stékal do Labe. V okolí Sebuzína likvidovali
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litoměřičtí dobrovolní hasiči také vyvrácený strom, který se kvůli podmáčení zřítil na vozovku a strhl
s sebou telefonní vedení. Povodní byly postiţeny Býčkovice a Vinné. V neděli 8. srpna svítilo slunce
a teplota vystoupala na 28°C. Obdobné počasí bylo i v následujících dnech. Ve středu 11. srpna se
mírně ochladilo (24°C) a začalo pršet. Ve čtvrtek 12. srpna těsně po 16.00 hod v Litoměřicích velká
bouřka, blesk za bleskem, hustý liják, ze silnic byla řeka, kanalizace nestíhala sráţkovou vodu
odvádět. Asi po hodině bylo po bouřce, ale její následky byly veliké. Pod vodou se ocitly šatny nově
otevřené Kalich Areny. Hokejový zápas musel být těsně před začátkem zrušen. Bouře vyvrátila
stromy, zaplavila garáţe i samotná auta. K řadě událostí museli být povoláni také hasiči. Ti vyjíţděli
například do Litoměřic, kde bylo pod viaduktem na silnici směřující na ostrov utopené auto. Pátek
13. srpna 2010 - celý den zataţeno, max. teplota 24°C. V sobotu 14. srpna od rozednění do oběda
déšť, po obědě stále mraky, dusno, teplota aţ 22°C. Neděle 15. srpna bylo celý den slunečno, teplo,
dusno – teplota vystoupala nad 30°C. V noci na 16. srpna prudký déšť. Noční bouřky a přívalový
déšť opět zasáhli část litoměřického okresu. V noci z neděle na pondělí zatopil v obci Záhořany u
Křešic rozvodněný potok několik domů a obec se stala neprůjezdnou. V obci Velký újezd byli
evakuováni dva lidé, v domě bylo 40cm vody. Čerpání z domů, sklepů a dalších míst bylo prováděno
v obcích: Liběšice, Račice, Býčkovice, Úštěk, Vinné, Chudoslavice. Spadlé stromy byly
odstraňovány z komunikací v obcích: Rašovice, Lukov, Štětí, Úštěk, Velký Hubenov, Brusov. V
pondělí 16. srpna byl krásný slunečný den, max. teplota 24°C. Úterý 17. srpna se ochladilo,
maximální denní teplota byla 17°C, celý den bylo zataţeno s dešťovými přeháňkami. Po zbylé dny
v srpnu bylo teplo, teploty některé dny vystoupaly nad 30°C.

ZÁŘÍ
Celý měsíc se obešel bez velkých teplotních výkyvů, teploty se pohybovaly od 16°C do 23°C
(s výjimkou posledních pěti dnů v měsíci, po které bylo 10 - 12°C), střídaly se slunečné dny s dny,
kdy bylo zataţeno, či mrholilo. Například ve čtvrtek 23. září, kdy začal podzim, bylo 23°C a celý
den svítilo slunce. Poté, co venkovní teploty klesly několik dní po sobě pod 13 stupňů Celsia, coţ je
zákonná podmínka pro zahájení vytápění, zatopili v litoměřické teplárně 2. září pod kotli.

ŘÍJEN
Měsíc říjen byl téměř celý typickým podzimním měsícem, teploty od 8°C do 14°C, časté mlhy,
mrholení či zamračeno. Výjimkou byly dny od středy 8. října do pondělí 13. října, kdy bylo jasno,
celé dny svítilo slunce a teploty se pohybovaly nad 20°C.

LISTOPAD
Od pondělí 1. listopadu do pátku 5. listopadu bylo slunečno s odpoledními teplotami 16°C. Málo
víkendů v tomto roce bylo pěkné počasí. Ve všední dny je pěkně a na víkend se to pokazí. Tak i
nyní. V sobotu 6. listopadu pršelo a teplota klesla na 11°C, v neděli stále pršelo, teplota 7°C,
v pondělí pro změnu mrholilo s teplotou 6°C. Ve středu 10. listopadu od půlnoci mlha, ţe by se dala
krájet, teplota 2°C. Mlha se zvedla aţ v 09.00 hod. Odpoledne teplota maximálně na 4°C. Od pátku
12. listopadu svítilo slunce a teploty vystoupaly nad 15°C. V úterý 16. začalo opět pršet a ochladilo
se na 8°C. Teploty den za dnem klesají. V sobotu 27. listopadu v noci poprvé mrzne, -2,2°C. Kolem
poledne vysvitne sluníčko a teplota vystoupí na 0°C. Konec listopadu jsou jiţ kaţdý den teploty
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mírně nad nulou. 28. listopadu, hodinu před půlnocí, začal padat sníh a sněţí i příští den, ale protoţe
dostatečně nemrzne, tak sníh postupně taje.

PROSINEC
Ve středu 1. prosince začalo odpoledne sněţit a ochlazovat se, odpoledne bylo -5°C První
prosincová sněhová nadílka přinesla v regionu sněhovou kalamitu. 2. prosince bylo jiţ -8°C.
V sobotu 4 prosince opět sněţí, teplota -12°C. Následující dny se otepluje, 7. prosince 0°C, sníh
postupně taje a v sobotu 11. prosince sníc
h z města roztál a byl jen mimo město na okolních kopcích. V pondělí 13. prosince teplota opět pod
nulou a jemně sněţí. V následujících dnech se ochlazuje a sněţí. Od pondělí 20. prosince se
otepluje. Ve středu 22. prosince, tohoto dne začala zima jako roční období, se oteplilo na +1,5°C a
kvapem ubýval. V sobotu 25. prosince na Boţí hod vánoční opět mrzne a padá sníh. Uţ to vypadalo,
ţe Vánoce budou beze sněhu. Aţ do Silvestra mrzlo - nad ránem -12°C, v poledne -9°C a o půlnoci
-6°C.

lj L
VIII. KAŢDODENNÍ ŢIVOT OBYVATEL MĚSTA,
RŮZNÉ
Vítání občánků na radnici v nových lidových krojích
Tradice vítání občánků v Litoměřicích dostala nový lesk. Děvčata z Masarykovy základní školy v
Litoměřicích přivítala ve středu 20. ledna nové litoměřické občánky poprvé v staročeských lidových
krojích podřipského regionu. Bylo to poprvé co děvčata prezentovala vlastnoručně vyrobený lidový
kroj Podřipska.
Obřad vedl Mgr. Petr Herman, který byl krátkým programem krouţku z Masarykovy základní
školy v Litoměřicích nadšen. Kroje vzbudily velkou pozornost všech účastníků.
Na Masarykově základní škole vznikl před několika léty krouţek ručních prací Špendlík,
zaloţený Mgr. Jaroslavou Chlupáčkovou Filipovou. O něco později se do vedení krouţku zapojila
paní Lucie Mimrová. Letos dostal krouţek nový podnět, kdyţ se ho ujala paní Pavla Hampton. Díky
své zálibě v lidových krojích a historii oblékání začala krouţek směrovat k projektu rekonstrukce
lidového kroje místního z regionu, kde národopis a lidové zvyky nejsou příliš probádané,
z Podřipska. 10 děvčat, paní Hampton a paní Lenka Hruzová jiţ zvládly ušít základní kroj místní
oblasti.
Dobrovolných dárců krve na Litoměřicku stále přibývá
Darovat vzácnou tekutinu, jeţ zachraňuje lidské ţivoty, přišly v tomto roce na Litoměřicku tisíce
lidí. Oblastní spolek Českého červeného kříţe Litoměřice zajišťuje odběry krve na Roudnicku,
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Štětsku a Lovosicku eviduje v současné době 1333 dárců. Další dobrovolníci, kterých je kolem
tisíce, chodí krev darovat do litoměřické nemocnice. Darovat krev můţe kaţdý zdravý člověk ve
věku 18 aţ 60 let, váţící více neţ 50 kg. Ţeny mohou přijít k odběru třikrát ročně, muţi čtyřikrát.
Dům Červeného kříţe
V neděli 7. března uplynulo 160 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka. Toto významné výročí uctili v pondělí 8. března zástupci Oblastního spolku
Českého červeného kříţe v Litoměřicích, kteří umístili květiny na pamětní desku v domě ČČK
v Tylově ulici. Litoměřické sídlo ČČK bylo otevřeno v roce 1932 při příleţitosti 82. narozenin T. G.
Masaryka. „Masarykův dům sociální a zdravotní péče“ plní i dnes své poslání, ke kterému byl
původně určen.
Sobotní procházka
V sobotu 13. února 2010 jsem si vyšel po obědě s manţelkou a pejskem na procházku k Labi.
Počasí bylo příjemné, jasno, teplota mírně nad nulou.
U Labe, pod Lodním náměstím, bylo plno lidí, kteří sem přišli krmit ptactvo a nejen ptactvo.
Bylo zde velké mnoţství labutí (cca 40 kusů) kachen (takových 130), které plavali kolem nábřeţí a
za pamlsky vylezli aţ na břeh. Mezi nimi si chroustali mrkvičku i dvě nutrie, které nebyli plaché a
nechali se krmit téměř z ruky.
Na internetu jsem si vyhledal, ţe se jednalo o labuť velkou, lysku černou, kachnu divokou a
nutrii říční známou téţ jako vodní krysa či řekomyš - velký hlodavec původem z Jiţní Ameriky.
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Litoměřičané se veselili na druhém obnoveném masopustu
Ani v Litoměřicích nesmí chybět masopustní veselice. Sobotní masopustní průvod 13. února čítal
více jak dvě desítky masek a téměř stovku přihlíţejících, kteří se společně odebrali přes Mírové
náměstí na Střelecký ostrov. Neţ průvod vyrazil, byla vyhlášena nejlepší maska masopustu. Letošní
masopust je v řadě po obnovení tradice druhý a zájem o něj vzrůstá.
Had v paneláku
Počátkem duba rozrušil obyvatele jednoho z panelových bytů U Kapličky v Litoměřicích had. Po
telefonické ţádosti o pomoc vyrazila na místo hlídka městské policie. Zjistila, ţe se jedná o
mladšího hada s červeno-ţlutými pruhy, dlouhého asi čtyřicet centimetrů. Stráţníci ho odchytili a
předali firmě, která se odchytem plazů zabývá.
Češi musí pracovat 168 dní pro stát.
Den daňové svobody připadá letos na 18. červen. Češi tak letos pracovali na stát 168 dní, coţ je
nejdéle za za posledních deset let. Dnem daňové svobody se označuje pomyslný okamţik, od
kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby naopak veškerý příjem připadá státu.
Volyňští Češi slavili posvícení
Necelá stovka volyňských Čechů se v pátek 1. října dopoledne sešla u příleţitosti
svatováclavského posvícení v sále restaurace Koliba v Litoměřicích. Členové litoměřického
Sdruţení Čechů z Volyně si připomněli událost, která patřila v jejich bývalém domově k
nejvýznamnějším společenským událostem v roce. „Posvícení vyjadřovalo radost ze sklizené
úrody,“ připomněl předseda litoměřického sdruţení Josef Kozák. Posvícení se zúčastnil i starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč. V roce 2007 slavili volyňští Češi 60. výročí návratu do své původní
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vlasti, v roce 1947 ještě demokratického Československa. Důvodem byly neblahé zkušenosti s
bolševickou vládou vystřídanou německou okupací.
Stráţníci řešili kuriózní případ
Kuriózní případ řešili litoměřičtí stráţníci. Ve středu 3. listopadu, krátce před polednem
zatelefonoval na sluţebnu muţ, který si stěţoval na to, ţe byl politý vodou, zatímco se na chodníku
v Masarykově ulici bavil se svým známým. Stráţníkům na místě události vysvětlil, ţe jim postarší
muţ, který vyšel z objektu, nadával a zakazoval bavit se před jeho domem. Kdyţ dvojice
neuposlechla, začal nadávat a z okna v patře na ně vylil vodu. Vzhledem k tomu, ţe starší muţ
stráţníkům neotevřel, aby jim podal vysvětlení, předala městská policie případ k dalšímu prošetření
správnímu odboru městského úřadu s podezřením, ţe byl spáchán přestupek.
Nebezpečný pavouk
Kuriózní případ se stal v neděli 26.
července kolem půlnoci v obytné zástavbě
na Miřejovické stráni v Litoměřicích.
Muţe, který tu větral svůj dům, kousl
jedovatý pavouk, kterého chtěl sebrat z
podlahy terasy. Jakmile se pavouka dotkl,
ucítil prudkou bolest. Ta neustupovala ani
během noci, znecitlivěla mu ruka, se
kterou skoro nemohl hýbat. Během
následujícího dne v domě našel dalšího
jedince. Toho odchytil a předal k
prozkoumání
odborníkům.
Podle
vedoucího odboru ţivotního prostředí
Pavla Gryndlera se skutečně jedná o
zápřednici jedovatou. Tento druh pavouka
se do Čech dostal z Francie a Německa.
Jedná se většinou o zhruba 1,5 centimetru
velkého jedince, který hnízdí v
pavučinových zámotcích vysokých trav.
Nejedná se o vysloveně nebezpečného
pavouka, kousnutí zápřednice není ţivotu
nebezpečné, někomu ale můţe způsobit
komplikace. Pokud by tento pavouk poranil velmi malé dítě nebo alergika, či osoby mající problémy
s tlakem, mohlo by mít kousnutí váţnější následky.
Odborníci se shodují, ţe výskyt zápřednice jedovaté na Litoměřicku můţe mít souvislost s
oteplováním klimatu. Tento druh pavouka se v některých oblastech Česka objevuje od 90. let, kdy
byl vzácný. Poprvé se v Česku zápřednice objevila v roce 1859, poté ji odborníci vzácně nacházeli
na jiţní Moravě. Dnes se hojně vyskytuje mimo Litoměřicka i na Nymbursku a Pardubicku.
Podobně jako v Česku se do severnějších oblastí šíří i v sousedním Německu. Ţádný případ, kdy by
kousnutí tohoto druhu pavouka bylo smrtelné, zatím u nás nebyl zaznamenán.

Rok 2010 byl v kronice Města Litoměřic uzavřen posledním
zápisem provedeným 4. května 2011, kdy kronikáři předala ing. Kopecká
zpracované statistické údaje o obyvatelstvu Litoměřic za rok 2010
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