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Kronikářkou města Litoměřic je Mgr. Jana Stojanovová.
Na vypracování kroniky se spolupodílí její manžel Mgr.
Štěpán Stojanov.
V čase psaní této kroniky je starostou města Mgr.
Ladislav Chlupáč.
Letopisecká komise byla v roce 2018 sloučena
s komisí kultury, která pracuje ve složení: Mgr. Jiří
Adámek – předseda, Ing. Andrea Křížová, PhDr. Filip
Hrbek, Mgr. Renata Vášová, Markéta Bauerová, MgA.
Aleš Pařízek, PhDr. Olga Kubelková a Ing. Věra
Kmoníčková.

Kronika Města Litoměřic za rok 2019 obsahuje 153
listů.
Kroniku převzal starosta města Litoměřic pan Ladislav
Chlupáč.
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Ve dnech 17.4. až 15.5. 2019 se v prostorách Hradu konala výstava prací žáků
Základní umělecké školy Litoměřice – výtvarného oboru, ateliérů paní Jany
Veselé a Mgr. Jana Choury. Součástí a ozdobou kroniky města v tomto roce
velkých oslav 800 let od založení města Litoměřic budou některé vybrané práce
žáků, které jsou umístěny mezi jednotlivými kapitolami.
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1. Historický kontext
Hlavní celosvětové události roku 2019
Vlna protestů po celém světě – rok 2019 zažil nebývale dlouhou a rozsáhlou vlnu
protestů v mnoha zemích světa. Protestovalo se z mnoha důvodů a proti mnoha
věcem. Zdá se, že generace mladých lidí, spojovaná sociálními sítěmi není
spokojená se stávajícím stavem věcí a hlásí se o slovo v celosvětové politice. Mezi
zaznamenání hodné protesty určitě patří tzv. hnutí Žlutých vest ve Francii, které je
protestem zdola a skládá se převážně z lidí z venkova, vzniklo sice už na podzim
2018, ale po celý rok 2019 zůstávalo do značné míry aktivní. Prvotním impulsem k
demonstracím Žlutých vest bylo avizované zvyšování daně z pohonných hmot,
rychle se však začaly formulovat další požadavky jako zavedení prvků přímé
demokracie (zejména pak referenda, které by mohli vyvolat občané), zvýšení
minimální mzdy na 1300 eur nebo odstoupení prezidenta z funkce. Během
demonstrací byly zraněny desetitisíce lidí, jak na straně demonstrantů, tak na
straně pořádkových sil. Protesty byly během roku postupně čím dál méně početné,
ale i na Francii přetrvaly poměrně dlouhou dobu. V závěru roku přilil olej do ohně
návrh na důchodovou reformu a protesty opět nabraly na síle. Pařížské metro
nejezdilo téměř celý prosinec. V Paříži došlo také k jedné události, která obletěla
celý svět – a to k požáru slavné katedrály Notre Damme, kterou se jen tak tak
podařilo zachránit před zřícením.
Fridays for Future – toto protestní hnutí začalo nenápadně ve Švédsku. Protest,
který začala švédská studentka Greta Thunberg, když s ručně načmáraným
transparentem chodila sama nebo s pár spolužáky protestovat před švédský
parlament, přerostl během uplynulého roku v největší globální občanskou událost.
Z Fridays for Future se stal fenomén: mladí lidé s transparenty volajícími po
klimatické spravedlnosti, politických řešeních dnešní krize i větší odpovědnosti
každého z nás. Koordinované světové protesty se staly přehlídkou úplně jiného
typu aktivismu, než na který jsme byli zvyklí. Odhodlaní, energičtí, připravení,
politicky obratní i radikální – takoví jsou dnešní protestující, kterým nejde o nic
menšího než o právo na vlastní budoucnost. A tu s každým dnem politické
nečinnosti ztrácejí. Hnutí získalo takovou popularitu a respekt, že Greta
Thunbergová dostala prostor ke svým projevům na půdě mnoha parlamentů a
mezinárodních shromáždění, kde nesmlouvavě připomínala politikům
nepohodlnou pravdu o neradostném výhledu její generace na budoucnost. Hnutí
vyvolalo rozporuplné reakce – od nadšení liberálních politiků až po nesmlouvavou
kritiku konzervativců, že mladí lidé nemají zkušeným politikům do vládnutí co mluvit
a radši mají místo protestování chodit do školy. Demonstrovalo se dokonce i
v Čechách, i když ne tak masově, jako jinde po světě.
Protesty proti vládě v Hongkongu – v červnu kulminovala nespokojenost občanů
Hongkongu v souvislosti s návrhem nového vydávacího zákona. Do ulic vyšly až
dva miliony lidí. Čínské autority chtěly zneužít případ brutální vraždy mladé dívky
ve prospěch utužování svého vlivu na Hongkong. Komunistická vláda v Číně
navrhla nový zákon, který umožňoval vydávání občanů Hongkongu do
kontinentální Číny. Protesty nabraly velmi intenzivní charakter a došlo k brutálním
5

střetům mezi demonstranty, policií i příslušníky mafie, které pokračovaly až do roku
2020.
Brexit – o odchodu Velké Británie z EU se rozhodlo již v roce 2016 a politici se
následně měli dohodnout na způsobu, jakým VB společenství států opustí.
Premiérka Theresa May utrpěla v parlamentu potupnou porážku, a to dokonce
čtyřikrát, když ani jednou neprošla dohoda o odchodu, kterou vyjednala s EU.
Nevyřešenou otázkou zůstával – a stále zůstává – zejména osud Severního Irska
a neuspokojivé budoucí řešení jeho vztahu s Irskem, jež by mohlo narušit křehký
mír panující na rozděleném ostrově. Brexitová patová situace nakonec donutila
May k rezignaci a Britové byli nuceni hlasovat v Evropských volbách, kterých se
dávno neměli účastnit, jelikož už vůbec v EU být neměli. V červenci se po
vnitrostranickém boji ujal vedení Konzervativní strany a zároveň premiérského
křesla Boris Johnson. Měsíce od září do října byly poznamenány sérií potupných
Johnsonových proher. Nejprve se pokusil na několik týdnů suspendovat parlament,
aby zabránil opozici v hlasování o zákonu zamezujícím brexitu bez dohody.
Nejvyšší soud ale rozhodl, že toto pozastavení parlamentu bylo nezákonné.
Johnson následně ztratil parlamentní většinu, když kvůli neshodám s jeho
brexitovou politikou dvacet jedna konzervativních poslanců hlasovalo s opozicí. Ta
navíc blokovala Johnsonovy snahy vyhlásit předčasné volby a patová situace se
prohlubovala do absurdních rozměrů. K volbám nakonec došlo 12. prosince.
Ačkoliv by se z výčtu událostí mohlo zdát, že Johnsonovo dosavadní vysvědčení
je méně než lichotivé, získal pohodlnou většinu. Voliči otrávení a unavení
nekonečnou brexitovou fraškou uvěřili jeho heslu, že konečně „dokončí brexit“. K
tomu by podle všeho mělo dojít na konci ledna roku 2021.
Konflikt v Sýrii – vleklá občanská válka v Sýrii dostala nový rozměr, když se do
konfliktu rozhodlo aktivně vstoupit Turecko. Zatímco Američané se z konfliktu po
porážce Islámského státu stahují, turecký prezident Erdogan využil situace a zahájil
operaci k zabrání nárazníkového pásma podél turecko-syrských hranic. V oblasti
operují kurdské milice – výrazný spojenec USA v boji proti IS, ale právě proti
Kurdům je turecká akce namířena. Vzhledem k tomu, že Erdoğan údajně plánuje
na zabrané území přemístit syrské uprchlíky, kterých je v současnosti v Turecku
několik milionů, získal pro svou invazi rovněž ze začátku lehce zmatenou podporu
českého premiéra Andreje Babiše. Ten nakonec otočil a společně s dalšími
západními zeměmi turecký útok odsoudil.
Začátek epidemie nového koronaviru v Číně – na konci roku 2019 (přesný
začátek epidemie není zatím známý) propukla v čínské provincii Wuchan epidemie
způsobená novým typem koronaviru. Následné rozšíření viru po celém světě v roce
2020 způsobilo doposud nevídanou zdravotní a hospodářskou krizi a ovlivnila
životy lidí všude na Zemi.
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Hlavní události v České republice v roce 2019
Trestní stíhání a střet zájmů Andreje Babiše – lídr hnutí ANO 2011 a premiér České
republiky Andrej Babiš čelil obvinění z dotačního podvodu při stavbě farmy Čapí
hnízdo. Kauza dospěla k rozhodnutí státních zástupců o obvinění podezřelých. V září
2019 státní zástupce Jaroslav Šaroch trestní stíhání premiéra zastavil, což vyvolalo
vlnu protestů a velkou nevoli příznivců opozičních stran. Následně ale vrchní státní
zástupce Pavel Zeman stíhání opět obnovil.
Dalším problémem, který rezonuje celou politickou scénou je spor o střet zájmů
premiéra Babiše, který vlastnil obrovský podnikatelský holding Agrofert, jenž po
schválení zákona o střetu zájmů vložil do svěřeneckého fondu. V Agrofertu ale nadále
zastává funkce premiérova manželka a velké otazníky jsou nad tím, kdo skutečné těží
ze svěřeneckých fondů. Je celkem zřejmé, že je to rodina premiéra Babiše. Celý
holding čerpá každý rok miliardové dotace z rozpočtu EU i ČR a hlavní problém je ten,
že o dotacích rozhoduje vláda, jejíž je A. Babiš předsedou.
Celá kauza na dlouhou dobu paralyzuje českou politiku a podezření Babiše ze střetu
zájmů vrhá špatné světlo na Českou republiku i v zahraničí, nicméně opozice je
roztříštěná a nemá dostatek sil ani schopností vyvolat ve společnost zájem o změnu.
Milion chvilek pro demokracii – toto protestní hnutí, které není napojené na
konkrétní politickou stranu vzniklo jako protest proti vládě v čele s Andrejem Babišem,
který čelí trestnímu stíhání, je v konfliktu zájmů a byl spolupracovníkem STB. Cílem
hnutí je aktivizace občanské společnosti tak, aby více hájila demokratické principy ve
společnosti. Hnutí celý rok 2019 organizovalo množství demonstrací ve mnoha
městech – akce hnutí vyvrcholily dvěma obrovskými demonstracemi na Letenské pláni
v Praze, největšími od listopadu 1989, kdy protestovat za dodržování demokratických
principů přišlo v červnu a v listopadu přes 200 000 lidí.
30 let od Sametové revoluce – 17. listopadu si lidé v České republice připomněli 30.
let od událostí, které odstartovaly pád komunistického režimu v Československu.
V mnoha městech probíhaly připomínkové akce – ta největší samozřejmě v Praze, kde
se lidé vydali na pochod místy, kudy šli protestující studenti i v roce 1989. Po třiceti
letech se bohužel ozývaly spíše protestní hlasy proti vládě, které velí oligarcha
s komunistickou minulostí, a která se opírá o hlasy KSČM. Premiér ani prezident se
do připomínek nijak intenzivně nezapojili.
Volby do Evropského parlamentu – v roce 2019 jsme měli možnost volit své
zástupce v Evropském parlamentu. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 ze šesti mandáty
z 25, o další místa se podělilo dalších 6 stran a hnutí. Ani jednoho zástupce do EP
neprosadila ČSSD. Poprvé se do EP dostali Piráti se třemi kandidáty a SPD se dvěma
zvolenými zástupci.
Zemřel Karel Gott – 1. října zemřel historicky nejúspěšnější a nejoblíbenější český
zpěvák Karel Gott. Na poslední rozloučení se „zlatým slavíkem“ v Žofíně přišly desítky
tisíc lidí a fronta vedla mnoho set metrů ven až na druhý břeh Vltavy.
Střelba v ostravské nemocnici – 7 mrtvých a dva zraněné měl na svědomí 42letý
muž z Opavska, který se po činu následně zastřelil. Policisté pachatele objevili
vrtulníkem v jeho autě. Vláda vyhlásila smutek a lidé vybrali miliony korun na podporu
rodin postižených osob.
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Projev prezidenta Miloše Zemana z 26. 12. 2019 na zámku v Lánech
Prezident Miloš Zeman přednesl 26. prosince 2019 vánoční poselství ze zámku
v Lánech.
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané.
Setkáváme se již posedmé nad Vánočním poselstvím prezidenta republiky. Abychom
společně přemýšleli o tom, co se nám v uplynulém roce podařilo a kde jsou problémy.
Dovolte mi, abych začal stejně, jako když jsem se setkal s asi 100 zahraničními
velvyslanci. Řekl jsem jim: Vítejte v úspěšné zemi. V zemi, která má nejnižší míru
nezaměstnanosti v Evropské unii, která má stabilní ekonomický růst, která má
relativně klesající a poměrně nízký státní dluh, zemi, kde roste jak průměrná mzda, tak
starobní důchody. Toto vše jsou úspěchy. A i když o nás Češích se říká, že jsem
nejskeptičtější národ v Evropě, myslím si, že nad těmito úspěchy bychom se měli
společně radovat.
To samozřejmě neznamená, že by neexistovaly problémy. Která země je nemá. Na
některé z nich jsem již upozorňoval ve svých předchozích veřejných vystoupeních a
teď bych problém, o kterém chci mluvit, shrnul do jediného slova. Pomalost. Pomalost
soudních řízení, pomalost stavebních řízení, pomalost výstavby dopravní
infrastruktury.
Pokud jde o pomalost soudních řízení, víte, že například H-System trval 20 let, kauza
Vlasty Parkanové a letadel CASA ještě není skončená a už trvá 10 let, a i když David
Rath byl doslova přichycen s úplatkem v ruce, soudní proces s ním trval sedm let.
Věřím, že nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová přispěje k tomu, aby se
soudní jednání zrychlila. Pokud jde o stavební řízení, jsme na krásném 162. místě na
světě ze 180 států. Někde na úrovni Burkiny Faso a dalších afrických zemí. Věřím, že
paní ministryně místního rozvoje Klára Dostálová předloží návrh nového stavebního
zákona, který stavební řízení urychlí. A je-li kritizována, tak je někdy kritizována právě
těmi, kdo přispěli k jeho pomalosti. Chceme-li překonat bytovou krizi, pak zrychlení
stavebního řízení je nutnou, i když nikoliv jedinou podmínkou. Nu, a pokud jde
o výstavbu dopravní sítě, věřím, že nový ministr dopravy pan Kremlík rovněž přispěje
k tomu, aby například dálnice se nepřipravovala 13 let.
Nu, a teď bych pochválil vládu za to, že předložila Národní investiční program.
S horizontem 30 let, protože některé velké projekty samozřejmě přesahují funkční
období jakékoliv vlády. Někdy se říká, že je to zásobník projektů, ale není to pravda.
Prostudoval jsem si tento plán a vím, že obsahuje i termíny, vím, že obsahuje
i rozpočtované výdaje. Trochu mě jenom zamrzelo, že výstavba nových jaderných
bloků je v tomto Národním investičním plánu poněkud zpožděna. Nu, a samozřejmě je
problém financování z národních zdrojů, ze zdrojů Evropské unie, ale také
samozřejmě ze spolupráce veřejného a soukromého sektoru. A tady bych dodal už
jenom to, že kritizuji vysoký počet daňových výjimek, které musí splácet ti, kdo poctivě
daně platí. Celkový objem těchto daňových výjimek je už přes 300 miliard korun. Nu,
a kdyby se aspoň některé z nich podařilo odstranit, bylo by více peněz i na investiční
projekty.
Přecházím teď k problémům, které velmi pravděpodobně budeme mít v příštích letech.
A to jsou problémy, které se týkají klimatické změny. Domnívám se, že z diskuzí
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o klimatických změnách se stává nové náboženství, a dovolte mi proto, abych byl
kacířem.
Již miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období. Uvádí se, že před
několika miliony let byla průměrná teplota na zeměkouli o 3 stupně nižší, než je dnes.
A nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost,
a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy.
Rád bych to ilustroval jedním příkladem – Grónsko, Greenland, tedy zelená země, bylo
před tisíci lety bohatým ostrovem, s pastvinami, stády dobytka, 14 farnostmi. Pak přišla
malá doba ledová a obyvatelé Grónska zemřeli dílem hlady a dílem zimou. Klimatičtí
proroci mají ovšem ty důsledky, které už nejsou naivní, nejsou idealistické, ale jsou
velmi a velmi přízemní. Mluvím teď o podpoře obnovitelných zdrojů. Česká republika
vydává na obnovitelné zdroje, zejména solární a větrnou energetiku, desítky miliard
korun ročně. Tyto zdroje jsou dotovány ve prospěch solárních baronů. Ve skutečnosti
ale například produkce solárních elektráren představuje pouhá 3 procenta z celkové
produkce elektřiny v České republice.
A jestliže jsme vystaveni tlaku na to, abychom podíl obnovitelných zdrojů zvýšili,
musíme si uvědomit, že jsou to zdroje nestabilní, protože slunce někdy svítí a někdy
nesvítí, vítr někdy fouká a někdy nefouká, nu, a tak tyto zdroje musíme stejně
zálohovat klasickými elektrárnami.
Věřím, že nedojde k tomu, aby úvahy o zelené Evropě dosáhly té míry, že se zde
objeví například i zelené bankovnictví, to znamená, že úvěry nebudou poskytovány
podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie. Evropská unie produkuje
9 procent světových emisí, těch 91 procent, to jsou Spojené státy, Rusko, Čína,
Brazílie, Indie a další země. A mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se
přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z Evropské unie by se stal ekologický
skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel. Vím, že to nebudou někteří lidé rádi slyšet,
ale prosím, abychom nezůstávali v bublinách svých názorů a abychom dokázali
přemýšlet i o argumentech opačných.
Pokud jde o vnitropolitický vývoj, ano, povšiml jsem si demonstrací středoškoláků proti
klimatické změně. Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a
v pátek se učili. Povšiml jsem si rovněž demonstrací v Praze, jejichž účastníci
vyžadovali demisi ministerského předsedy. Na to se dá odpovědět velice stručně.
V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na
základě výsledků svobodných voleb. Tečka. A když už mluvíme o těchto volbách, příští
rok nás čekají volby krajské. Velmi bych si přál, aby na kandidátkách do krajských
voleb bylo co nejvíce úspěšných starostů. A velmi bych si nepřál, abych tam bylo příliš
mnoho takzvaných parašutistů. Víte, co to jsou nebo kdo to jsou parašutisté? To jsou
lidé, kteří jsou na kandidátku shozeni shora. Buď jsou to straničtí funkcionáři, nebo
lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s řízením velkých společenských celků, jako je
například město.
A já bez ohledu na stranickou příslušnost chci proto právě úspěšným starostům popřát,
aby byli úspěšní i v krajských volbách.
Blížím se k závěru a tento závěr jako vždy má obsahovat novoroční přání. A protože
bych nechtěl přát jenom a pouze zdraví, štěstí a dlouhá léta, trochu vás překvapím.
Chtěl bych vám popřát bolest. Ale víte, jakou bolest? Takovou bolest, o které mluvil
Tomáš Masaryk, když řekl: Myšlení bolí. Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále
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byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým
manipulovat. A aby si vážily samy sebe právě proto, že mají vlastní informovaný názor.
Ti, kdo na sociálních sítích někdy zlostně nadávají, aniž by měli argumenty, nejsou
partnery pro tuto diskusi. Ale naše diskuse by měla probíhat mezi různými názorovými
skupinami a nikoho bychom z této diskuse neměli předem vylučovat.
Milí přátelé, a teď už přijde kromě té bolesti velmi konvenční, ale o to upřímnější přání.
Přeji vám především zdraví, protože se svýma bolavýma nohama dobře vím, co to
zdraví znamená. Přeji vám štěstí a životní úspěch, i když ten vám budou mnozí lidé
závidět. Ale nenechte se jimi odradit.
A souhrnně řečeno: Přeji vám radost ze života. Takže všechno nejlepší a krásný nový
rok.

Autorkou díla je Hana Russeová, 14 let
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Kronikářův pohled na rok 2019 v Litoměřicích
Život obyvatelů Litoměřic v roce 2019 byl pestrý a zajímavý na události. Byl to další
rok pokračující hospodářské konjunktury a rostoucí životní úrovně obyvatelstva, dařilo
se podnikatelům i zaměstnancům a platy výrazněji rostly též ve státní správě. Centrum
města zdobí restaurace, kavárny a obchody, které nemají nouzi o zákazníky. Lidé se
baví kulturou i sportem a nákupní centra na periferii často praskají ve švech. Výrazněji
obyvatelstvo trápily dvě věci – počasí a politika.
Sucho, jaké panovalo v roce 2019 by ještě před několika sty lety znamenalo katastrofu
a možná by hrozil i hladomor. Netýkalo se totiž jenom okolí města, ale prakticky celé
Evropy. Po celých Čechách docházely zásoby vody, vysychaly studny a potoky a řeky
ztratily většinu vody, některé dokonce vyschly úplně. V Labi bylo tak málo vody, že
v Ústi nad Labem se dalo pohodlně přebrodit pěšky. Pokratický potok se proměnil
v zanedbatelný pramínek a v nejhorším období z něj zbyly pouze blátivé louže. Úplnou
katastrofu pak sucho znamenalo pro okolní lesy. Tam, kdy kdysi byly vzrostlé smrky
nebo borovice je nyní suchá pustina rozrytá koly strojů, které suché kmeny odstraňují.
Náprava v lesích bude trvat desetiletí. Snad se poučíme z minulosti a přestanou se
vysazovat pouze jehličnaté stromy, které do místní krajiny nepatří a lépe pak podléhají
suchu a škůdcům.
Politika na celostátní úrovni byla v roce 2019 rozpolcená mezi příznivce premiéra
Babiše a prezidenta Zemana a mezi jejich odpůrce. Prezident Zeman, který obhájil
svůj mandát hlavně díky voličům z menších měst a venkova, se uzavřel na zámku
v Lánech a obyčejní lidé ho vůbec nezajímají. Soustředil se na podporu vlivu
komunistické Číny a hájení vlády premiéra Babiše. Na oficiálních akcích se téměř
neukazoval a na zahraniční cesty moc nejezdil. Jak už bylo řečeno výše, premiér Babiš
čelil trestnímu stíhání a musel se soustředit zejména na odvracení svých kauz. Na
druhé straně politická opozice je naprosto neschopná najít ve svých řadách schopné
vůdce, kteří by dokázali přesvědčit demokraticky a proti populisticky naladěné voliče,
aby je podpořili ve volbách. Tato situace se odrazila i na událostech v Litoměřicích,
kdy se u příležitosti důležitých výročí (21. srpna a 17. listopadu) konalo několik
demonstrací, nejen jako připomínka těchto událostí, ale také jako protest proti
plíživému návratu nedemokratických praktik, vlády komunistů, rostoucímu vlivu Číny a
Ruska a odvracení se od prozápadní a proevropské orientace naší politiky.
V Litoměřiccích ale rezonovala také místní politická témata, a to zejména situace
kolem prodeje městské nemocnice.
Téma nemocnice je zpracováno ve zvláštní kapitole této kroniky (str.107) Městské
nemocnici byl v roce 2018 změněn status na akciovou společnost 100 % vlastněnou
městem Litoměřice. V komunálních a senátních volbách v témže roce vesměs
všechny politické strany mluvili o tom, že prodej nemocnice nepodporují, což říkala i
nakonec vítězná ODS. ÚOHS na popud Ústeckého kraje zastavil několik let trvající
snahu města o vyhlášení koncesního řízení na provoz litoměřické nemocnice.
Následně byl v březnu se na jednání rady města projednán bod „Rozhodnutí o dalších
krocích ohledně Nemocnice Litoměřice a.s.“, v němž bylo rozhodnuto o zpracování
návrhu na prodej akcií a vypracování cenového posudku. Toto rozhodnutí Rady města
vyvolalo okamžitou reakci ostatních stran a veřejnosti. Proti záměru nabídnout
nemocnici k prodeji se konaly demonstrace a protestní pochod. Byl vytvořen petiční
výbor, který začal prosazovat konání místního referenda, ve kterém by o osudu
nemocnice rozhodli občané města. Referendum se nakonec podařilo prosadit, i když
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byly spory jednak o tom, jak má být položena otázka a také o termínu referenda.
Každopádně občané Litoměřic nakonec hlasovali o tom, zda chtějí „aby orgány města
Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování
nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví
státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti
Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“ , i když
petiční výbor chtěl otázku formulovat tak, aby se zastavil jakýkoliv prodej nemocnice.
Referendum se uskutečnilo 8. listopadu a Litoměřičané v něm ukázali hlavně to, že jim
nejsou věci veřejné lhostejné. Účast na hlasování byla tak velká, že poprvé
v novodobých dějinách České republiky musel být výsledek místního referenda uznán
jako závazný!
Na rok 2019 připadlo též podle historiků výročí 800 let od založení města (jak k tomuto
datu došli se dočtete v poslední kapitole této kroniky) a zároveň 100 let od založení
litoměřického gymnázia. Oslavy města probíhaly prakticky celý rok řadou kulturních a
společenských akcí a opravdu každý si přišel na své. Za kronikáře považuje velice
povedený slavnostní průvod městem a videomapping na městském úřadu. Velice
zajímavé byly akce pořádané městským muzeem o historii vzniku města a jeho vývoje
v průběhu staletí. Oslavy gymnázia byly též povedené a na výbornou se podařil i ples
absolventů, kde se sešly celé generace absolventů „gymplu“. Oslavám města
věnujeme poslední kapitolu kroniky.

Autorkou díla je Zuzana Matysová
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2. Události ve městě chronologicky (výběr článků
z místního tisku)
Leden
•

Slovo starosty Ladislava Chlupáče do nového roku 2019: Milí přátelé, do
rukou se Vám dostává letošní první vydání Radničního zpravodaje. Najdete v
něm řadu informací o projektech a akcích, které v Litoměřicích chystáme. Rád
bych se však ještě vrátil do roku 2018 a připomněl nejdůležitější události z
pohledu rozvoje města. Důležitým krokem bylo zahájení provozu magnetické
rezonance a pokračující modernizace nemocnice. Podařilo se zklidnit dopravu
v Dalimilově a Palachově ulici, které prošly zásadní revitalizací. Zavedli jsme
MHD zdarma, což přineslo zvýšení počtu cestujících. Autobusové nádraží bylo
vyhlášeno stavbou Ústeckého kraje 2017. Zásadní proměnou prošlo i horní
vlakové nádraží, tržnice a také prostranství před dolním vlakovým nádražím,
kde mj. vyrostla cyklověž. Pracovali jsme na modernizaci chodu městského
úřadu. Spustili jsme rozklikávací rozpočet, linku pro neslyšící, zjednodušili život
stavebníkům díky elektronické službě Utilityreport. Potěšilo nás ocenění
„Nejpřívětivější úřad v kraji“ od Ministerstva vnitra, ale i fakt, že jsme po
náročném procesu obhájili nejvyšší kvalitu veřejné správy. Naopak my jsme
poděkovali podnikatelům prostřednictvím slavnostního vyhlášení „Srdcařů“.
Jako jedno z prvních měst v republice jsme se pustili do boje proti plastům. Loni
jsme oslavili 100 let vzniku republiky a letos nás čekají oslavy 800 let Litoměřic.
Užívejme si a těšme se z našeho krásného města společně.

•

Nový rok oslavili výstupem: Shodit nějaké to kilo z Vánoc, vypotit kocovinu
ze silvestra. To bývají často důvody, proč se na Nový rok šňůry lidí v okrese
vydávají na jeho dominanty, jako jsou Radobýl nebo Lovoš. Chtějí se ale také
potkat se starými přáteli či si udělat nové známé. A když počasí dovolí,
samozřejmě se pokochat dalekými rozhledy do kraje. Lidé z Litoměřic míří
hlavně na Radobýl. „Šlo už o 54. ročník výstupu, máme vůbec nejdelší tradici
takové novoroční akce v celém Ústeckém kraji,“ zdůraznila Jana Wünschová,
předsedkyně místního Klubu českých turistů (KČT). Jeho služba poutníkům
rozdávala novoročenky, řada z nich si k tomu 399 metrů nad mořem pořídila
také novoroční čtyřlístek. Jeho zakoupením podpořili budování turistických cest
pro handicapované.

•

Na jménu Karla se shodli snadno: Karlička, tak se jmenuje první miminko,
které se 21 minut po půlnoci 1. ledna narodilo v litoměřické nemocnici. Včera v
dopoledních hodinách ji přišel na gynekologicko-porodnické oddělení přivítat
ředitel nemocnice Radek Lončák. Mamince Daně Chytkové i malé Karle
Sendlai, která má příjmení po tatínkovi, popřál hodně zdraví a věnoval jim kytici
a malý dárek. Vítaným dárkem je jistě i to, že nemocnice jim pobyt na oddělení
plně uhradí. Karla váží 3030 gramů a měří 49 cm a ona i maminka se těší
dobrému zdraví. „Jméno pro holčičku jsme s přítelem vymysleli po dohodě
docela snadno. Kdybychom vybírali jméno pro chlapečka, bylo by to o hodně
složitější,“ usmívá se prvorodička Dana.
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•

Do centra Litoměřic vyšli koledníci: Tři králové vyrazili do ulic. Od 1. ledna
totiž probíhá každoroční Tříkrálová sbírka. Koledníci projdou městem, tu
navštíví krámek, jinde zazvoní u dveří. Spolu s dospělým vedoucím skupinky
zazpívají koledu, popřejí vše dobré v novém roce, a hlavně pevné zdraví. Na
dům pak napíšou písmena K + M + B, tedy zkratku latinského Christus
mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Přesně tak včera
probíhala koleda v centru Litoměřic. Dnes navštíví malé dobrovolníky vzácná
návštěva. Kolem 16. hodiny dorazí na Mírové náměstí k morovému sloupu
litoměřický biskup Jan Baxant, aby všem koledníkům požehnal. Tradičně
zazpívá chlapecký pěvecký sbor Páni kluci, chybět nebudou ani zvířátka.

•

V Litoměřicích se už nejezdí tak bezpečně: Česká pojišťovna vydala žebříček
bezpečnosti silnic v jednotlivých krajích i okresech v 1. pololetí roku 2018. Hodnocení
zahrnuje celkem 59 okresních měst. Litoměřice se v žebříčku umístily v druhé polovině,
a to na 38. místě. Oproti roku 2017, kdy obsadily 14. místo, si tak výrazně pohoršily.
Nejbezpečnějším okresním městem byl vyhodnocen Beroun.

•

Začátek nového roku proběhl z pohledu policistů v poklidu: Na přelomu
nového roku nezaznamenali policisté žádné závažnější události. Například v
době konání „Silvestrovského cyklokrosu“ v Terezíně nezaznamenali narušení
veřejného pořádku ani žádné jiné nezákonné jednání. Také průběh
silvestrovských oslav byl naštěstí poklidný až na drobné incidenty řešené
převážně domluvou. Na Terezínsku došlo během půlnoci pravděpodobně v
souvislosti s manipulací pyrotechnikou k poškození čelního skla u
zaparkovaného vozidla. V Lovosicích pak způsobil neznámý pachatel požár
dvou plastových kontejnerů.

•

Strom dosloužil, pily čekají: Vánoce jsou za námi, a proto Technické služby
města Litoměřice odstrojily vánoční strom na Mírovém náměstí od výzdoby.
Strom městu darovala rodina Pavla Polívky z Husovy ulice. Rozsvícení už
nazdobeného stromu proběhlo s velkou slávou 7. prosince. Asi 30 let starý smrk
ztepilý doprovázel obyvatele i návštěvníky Litoměřic celé Vánoce. Podle
Stanislavy svaté pečující v technických službách o zeleň čeká strom v pondělí
7. ledna cesta z náměstí do sběrného dvora, kde ho zaměstnanci zpracují.
Kmen stromu se rozřeže a větve rozštěpkují a odvezou na kompost.

•

Pravoslavní měli Vánoce. Sešli se u svatého Václava: Mše, dárky i pomoc
potřebným, jen trochu později. Oslavy provázela vzpomínka na kněze, který loni
tragicky havaroval. Zatímco v pondělí 7. ledna po městě chodili vybírat tříkráloví
koledníci katolické charity, pravoslavní teprve slavili Vánoce. Ti litoměřičtí se
sešli dopoledne v chrámu sv. Václava ve Svatojiřské ulici na sváteční mši.
Zpěvy a modlitbami slavili, že se narodil spasitel světa. „Tedy totéž, co v
katolicismu, jen se řídíme juliánským kalendářem posunutým o 13 dní,“
připomněl kněz působící v Litoměřicích Ivan Hadrava. Kvůli pracovním
povinnostem většiny členů zdejší církevní obce se jich pondělní mše moc
účastnit nemohlo. Více než z poloviny jde v asi 60členné komunitě o Čechy z
Litoměřicka. Někteří cizinci z jiho a východoevropských zemí odjeli slavit domů
k rodině. Zájemci ale mohli sledovat mši on-line pomocí kamery v kostele
propojené s webem obce.
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•

Informační centrum má za sebou úspěšný rok: Informační centrum v
Litoměřicích má za sebou úspěšný rok. Od ledna do prosince roku 2018 ho
navštívilo 47 502 návštěvníků. Je to o zhruba 4,5 tisíce více než v roce 2017,
kdy do „íčka“ zavítalo 42 910 lidí. Většinu příchozích tvořili v roce 2018 Češi,
kterých dorazilo 38 966, cizinců pak bylo méně 8536. Nejživěji bylo na IC v
průběhu července, kdy do něj zavítalo 6946 návštěvníků. Pracovníci
litoměřického infocentra zajišťují i průvodcovskou činnost, přičemž zájem o
tento typ služby se rok od roku zvyšuje. Podíleli se i na organizaci různých aktivit
pořádaných městem či jinými kulturními organizacemi.

•

Zemřel architekt, který navrhl litoměřický kulturák: Ve čtyřiaosmdesáti
letech zemřel náhle na Nový rok významný liberecký architekt Pavel Švancer.
Je autorem bazénu na Tržním náměstí, navrhl přestavbu zchátralé textilky na
zábavní park Babylon a pavilon šelem liberecké ZOO. Vymyslel i vlastní podobu
vysílače a hotelu na Ještědu, nakonec ale vyhrál Hubáčkův návrh. S
Litoměřicemi je spojen tím, že byl podle jeho návrhu postaven Dům kultury. Je
též autorem památníku v Léžákách.

•

Mladí muzikanti zahráli v domově pro seniory: Z tónů hudby se při
Tříkrálovém koncertu mohli těšit senioři v Domově na Dómském pahorku.
Páteční večer plný hudby pro ně připravili mladí muzikanti z litoměřické ZUŠ ve
spolupráci s Farní charitou. Program čítal čtrnáct vystoupení, ve kterých se
dříve narozeným představily téměř dvě desítky účinkujících, většinou pod
vedením svých pedagogů. Za to, že se v domově muzicíruje, vděčí domov ZUŠ
i proto, že před lety škola věnovala seniorům koncertní křídlo, které už
nepotřebovala.

•

Jan Palach nebyl zapomenut: Památka Jana Palacha, který se upálil na
protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího
Československa a proti normalizačnímu režimu, nezůstala zapomenuta.
Připomenout si jeho odkaz přišlo ve středu, v den 50. výročí od jeho tragické
smrti, několik desítek obyvatel Litoměřic. Pochod světla, jak pořadatelé
vzpomínkovou akci pojmenovali, vyrazil kolem 17. hodiny z Palachovy ulice od
kina Máj a přes Park Václava Havla dorazil až na Mírové náměstí. Zde účastníci
u pamětní desky obětem válek a komunismu připomněli Palachův odkaz,
položili květiny a zapálili svíčky.

•

Litoměřice slaví 800 let celý rok: Kulaté výročí si město připomene průvodem,
koncertem i prodejem upomínkových předmětů. Rok 2019 se v Litoměřicích
ponese v duchu oslav 800 let města. Na obyvatele čekají kulturní akce, setkání
s rodáky i upomínkové předměty. Oslavy budou probíhat po celý rok, zapojí se
do nich i místní podnikatelé. Ti během roku nabídnou své produkty v podobě
speciálů vydaných k oslavám. Jednat se bude například o pivní sety, čokolády
i vína. Probíhat budou setkání s litoměřickými rodáky, videomapping a v plánu
je i pokus o zapsání do České knihy rekordů s největším společným přípitkem.
Už v prosinci minulého roku vydalo město sadu upomínkových předmětů k
výročí, například hrnky, trička, kalendáře nebo látkové tašky. „O nabízené
produkty je velký zájem, před Vánoci se hodně prodávaly hrnky a trička.
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Nabídku však stále rozšiřujeme. Posledními novinkami jsou multifunkční šátky
a sada Osm století příběhů s pamětní mincí,“ říká Hana Mildová z informačního
centra v Litoměřicích. Do projektu Osm století příběhů se zapojí litoměřické
základní školy včetně víceletého gymnázia. Každá ze škol si už v prosinci
vylosovala století, kterému se bude věnovat. „Během týden trvajících slavností,
kterými celoroční oslavy vyvrcholí, se každé odpoledne na pódiu představí dvě
školy se svým programem. Podmínkou je, že se vystoupení musí vztahovat k
Litoměřicím a přidělenému století,“ popisuje vedoucí odboru školství litoměřické
radnice a členka organizačního týmu Andrea Křížová.
•

Kniha provede staletími: Osm století města si letos Litoměřice připomenou
nejen celoročními oslavami, ale i mnoha předměty, které budou toto výročí
připomínat. Jde například o trička, kalendáře, flash disky nebo látkové tašky.
Město je vydalo už v prosinci minulého roku a byl o ně velký zájem. „Nabídku
stále rozšiřujeme. Posledními novinkami jsou multifunkční šátky a sada Osm
století příběhů s pamětní mincí,“ říká Hana Mildová z informačního centra v
Litoměřicích. Právě publikace Osm století příběhů seznámí nejen obyvatele
Litoměřicka s klíčovými událostmi, které zasáhly do historie města. Propagační
předměty lze zakoupit v informačním centru na Mírovém náměstí.

•

Litoměřického Elvise Presleyho přijal starosta: Oblíbeného zpěváka,
muzikanta a imitátora Rosťu Pechouška u příležitosti jeho životního jubilea 65.
narozenin, které oslaví 20. ledna, přijal ve své kanceláři starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč. Sympatický muzikant s nezaměnitelným hlasem nechybí na
žádné větší hudební akci a již několik desítek let sklízí úspěchy. Se svou
kapelou vystupuje nejen na Litoměřicku, ale po celé republice. Jejich repertoár
je velmi široký. Oblíbeným obdobím zpěváka však zůstává éra 50. let, tedy doba
Elvise Presleyho.

•

Dobročinná sbírka pro hospic přinesla téměř půl milionu: Dobročinná
sbírka Rozsviťme hvězdu pro hospic 2018 přinesla 408 736 Kč. Tato částka
pokryje například kompletní službu domácího hospice pro 1 pacienta až na 7
měsíců. Peníze Hospic využije například i na léky proti bolesti, prostředky na
hojení ran nebo na zajištění lékařské pohotovosti v domácím hospici. Sbírka
trvala dva měsíce od 15. listopadu 2018 do 15. ledna 2019. Do sbírky se zapojilo
na 250 dárců z firem, komunit, sdružení či obcí, například občané z Býčkovic
nebo z Nučnic, klienti Fyzioterapie Šárky Zemanové nebo žáci ZŠ Na Valech.

•

Měsíc předvedl při zatmění úchvatnou podívanou: Nebeskou podívanou
připravil včera ráno Měsíc těm, kteří si přivstali. Úplné zatmění bylo unikátní
nejen tím, že bylo poslední v tomto desetiletí a až do září roku 2025 poslední
viditelné z našeho území, ale také proto, že mu předcházel superúplněk, což je
moment, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň nejblíž Zemi. Do zemského stínu se
náš souputník skryl krátce před tři čtvrtě na šest, a to na více než jednu hodinu.
Viděli jsme ale pestrobarevný Měsíc, který při zatmění z oblohy nezmizel, pouze
potemněl a zároveň se zbarvil do oranžova, cihlově červena i do hněda, což
způsobuje lom slunečních paprsků procházejících zemskou atmosférou.
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•

Litoměřické plavce přijal starosta Ladislav Chlupáč: Čtrnáct litoměřických
plavců tentokrát nezamířilo do bazénu, ale na Městský úřad Litoměřice. Tam je
v pondělí přijal starosta Ladislav Chlupáč a poděkoval jim za reprezentaci města
na zimním mistrovství České republiky a na zimních pohárech. „Jedná se o
nevšední zážitek. U pana starosty jsme byli asi po pěti letech,“ řekl Štěpán
Šetek, předseda plaveckého oddílu. „S panem starostou jsme si povídali. Každý
plavec se představil a řekl, jakých největších úspěchů dosáhl, a také na jaký
styl plavání se specializuje. Na památku každý obdržel pexeso,“ upřesnil Lukáš
Balák, jeden z oceněných závodníků. Také dodal, že se jednalo o příjemné
setkání. Litoměřickému plavání se minulý rok povedl na výbornou. Jeho členové
vybojovali hned 13 cenných kovů pět z nich bylo zlatých, šest stříbrných, dva
měly bronzový odlesk. „Takové medailové žně jsme dlouho neměli, mnoho
plavců si vylepšilo své osobní rekordy, z čehož mám také radost,“ konstatoval
Šetek. Naopak starosta Litoměřic hovořil o podmínkách, které sportovci v
severočeském městě mají, dále pak také nastínil další plány do budoucna.

•

MHD převezme nový dopravce: Smlouva s Autobusy Karlovy Vary od
července je podepsána. TD Bus ale nevyjede už od února. Uf, oddechli si radní
při podpisu. Stvrdili jím, že na dalších deset let mají Litoměřice nového
provozovatele městské hromadné dopravy. Je jím společnost Autobusy Karlovy
Vary (AKV), jejíž vozy začnou město brázdit od července. Stávající dopravce
TD Bus však vypověděl smlouvu o zajišťování MHD v Litoměřicích už k
poslednímu lednu. Kdo a jak bude lidi vozit od února do konce června, je zatím
s otazníkem. O veřejnou zakázku na provozování dopravy v okresním městě
nebyla zrovna rvačka. „Přišla jediná nabídka od dopravce Autobusy Karlovy
Vary, která splnila všechny podmínky města včetně posouzení mimořádně
nízké nabídkové ceny,“ popsal při včerejším slavnostním podpisu smlouvy s
karlovarskou společností právník města Pavel Koukal z brněnské advokátní
kanceláře Fiala, Tejkal a partneři.

•

Kácení stromů lidem vadí: U Masarykovy ulice v Litoměřicích padly habry.
Požehnání úřadu lidem nestačí. Kritizují, že se stromy kácejí masivně. Řev
motorové pily zaskočil zkraje týdne rodiče, kteří vedli své ratolesti do Střediska
ekologické výchovy Sever na Masarykově ulici v Litoměřicích. Za rohem
pracovníci Technických služeb začínali s kácením 13 habrů. V práci u
přístupové cesty mateřské školy Kytička pokračovali i v úterý. Bezpečnost dětí
kritikům jako dostatečný důvod nepřijde, výhrady mají i proti dalšímu kácení ve
městě i okresu. Náhlý konec až sto let starých stromů rozlítil muže, který
požádal redakci Deníku, aby neuváděla jeho jméno. „Děti v praxi viděly, co je
environmentální výchova,“ poznamenal sarkasticky. Podle něj se kácení stromů
nebezpečně a neodůvodněně rozbujelo. „To byly Jiráskovy sady nebo obrovský
jírovec před domovem na Dómském pahorku. Ale i stromy u domova důchodců
v Čížkovicích, kde byly budky pro netopýry,“ vypočítal příklady kácení, které ho
rozčílily. Pokácení habrů bylo povoleno. „Stromy byly duté a nebezpečné,
padaly z nich větve a jejich celkový stav byl velmi narušený i podle znaleckého
posudku,“ vysvětlila ředitelka litoměřických mateřských škol Monika Mejtová.
„Vím, že je to nepopulární, ale staré stromy nahradí nové,“ dodala s tím, že
školka na obnovu zahrady získala grant. Holosečnému kácení za rohem Severu
nerozumí ani vedoucí tohoto střediska Ivana Krňáková. „Je to nevyčíslitelná
škoda,“ míní. Připomněla, že každý vzrostlý strom ve městě má důležité a
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nenahraditelné funkce, v horkém létě třeba významně ochlazuje vzduch.
Náhradní výsadba za padlé stromy se projeví až za desítky let. „Učíme děti
vztahu k přírodě včetně významu stromů, tento zásah se jim bude těžko
vysvětlovat,“ konstatovala Krňáková. Bezpečnost dětí jako silný argument pro
pokácení habrů uznává, ale je přesvědčená, že se dala zajistit i jiným
způsobem.
•

Fandové přispěli na Adámka: Solidarita. V kotli litoměřického HC Stadionu
panovala v pondělí večer po vítězném zápase s Porubou radostná nálada.
Fanoušci místního hokeje dokázali, že nejen sportem jsou živi. Vybrali mezi
sebou 4 500 korun na Adámka Pařízka, který až do loňska nevynechal skoro
žádné utkání „kališníků“. Jedenáctiletý fanoušek však v současné době válčí se
zákeřnou nemocí. Lékaři mu před lety diagnostikovali plicní hypertenzi, která se
v poslední době rapidně zhoršila. Hokejisté HC Stadionu Litoměřice ho nedávno
navštívili také přímo u něj doma, kde mu věnovali kartičky s fotografiemi a
podpisy všech členů klubu, a navíc dostal dres a pozvání na stadion na nejbližší
zápas.

Autorkou díla je Anežka Hradcová, 10 let
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Únor
•

Litoměřická radnice zakoupila iglú pro bezdomovce: Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu zakoupil dva nouzové přístřešky. Novinku
pojmenovanou Iglou předali v úterý vedoucí odboru Renáta Jurková a
místostarosta Lukas Wünsch zástupcům Farní charity Litoměřice a NADĚJE
Litoměřice. Terénní pracovníci obou neziskových organizací zabývajících se
problematikou lidí bez domova si pak sami určí, komu nouzový přístřešek
přidělí.

•

Futsalisté Radobýlu jsou mistrem přeboru okresu: Už před posledním
turnajem Futsal za život okresního přeboru, na kterém čekají šest přihlášených
celků poslední dvě kola, je znám vítěz soutěže. Právo startovat v příštím ročníku
krajského přeboru si vybojovali futsalisté Radobýlu, kteří ani v 9. a 10. kole
nepoznali hořkost porážky. Celek, kde válí bývalí druholigoví hráči Gardenline,
stejně jako hráči, kteří kdysi okusili tuto soutěž právě v dresu Radobýlu, si zatím
podmaňuje celou soutěž s bilancí 10 výher z 10 zápasů a skóre 58:19. Ačkoliv
se Radobýl v posledním kole utká s Baxi Třebenice, ty už nemohou z 2. místa
devítibodovou ztrátu stáhnout. Korunu krále střelců se tak bude alespoň snažit
udržet třebenický Jakub Gaube s 18 góly.

•

Novinářka o dezinformacích: O boji proti dezinformačním kanálům přišla
včera do litoměřické knihovny povyprávět humanitární pracovnice a novinářka
Petra Procházková. Ta se stala známou svým zpravodajstvím z válečných
konfliktů, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu na Kavkaze.

•

Děti se na výstavišti těší ze zvířat: Pomazlit se s teplými kožíšky, ale i s
hadem. To ještě dnes umožňuje výstava Děti a zvířata na litoměřické Zahradě
Čech. Probíhá tady už od čtvrtka vždy od 9 do 17 hodin. „Jsou tu k vidění
například kočky, akvarijní rybičky, okrasné ptactvo, dravci, koně, ale i ovce a
kozy,“ vypočítal Jiří Andrle z pořádajícího žitenického svazu chovatelů. V sobotu
navíc proběhne i výstava morčat a druhý ročník Severočeské výstavy ježků.
„Akce dnes vyvrcholí předáváním ocenění z rukou litoměřického starosty
Ladislava Chlupáče nejúspěšnějším vystavovatelům zvířat,“ doplnila mluvčí
města Andrea Pěkná. Nadregionální výstavy se účastní vystavovatelé z Čech i
ze zahraničí. „K vidění je na tisíc tři sta zvířat,“ pochlubil se Andrle.

•

Autobusy řeší město i kraj: Hromadná doprava v Litoměřicích i okolí se po
odchodu TD Bus postupně stabilizuje. Lidé ve městě si stěžují na omezení
spojů, které je vezly do práce anebo jejich děti ze školy. Brzy by mělo být lépe.
Litoměřická opozice však navrhuje „plán B“, pokud to náhodou neklapne ani s
novým dopravcem. Přišla s nápadem na vlastní dopravní společnost.
Autobusovou dopravu probírali zastupitelé minulý týden. Starosta Ladislav
Chlupáč (ODS) připomněl nedávný podpis smlouvy s firmou Autobusy Karlovy
Vary (AKV). Ta měla původně jezdit až od 1. července, ale kvůli časnějšímu
odchodu společnosti TD Bus se nový dopravce ujal přepravy lidí k 1. únoru.
„Zajistí provizorně dopravu a pokusí se brzy vypravovat i další spoje,“ ujistil
Chlupáč s tím, že nouzové řešení není způsobeno nedostatkem vozů, ale řidičů.
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V minulých dnech to město potvrdilo na Facebooku. „Dopravce měl mít původně
k dispozici 3 řidiče, což by stačilo na zachování původních spojů s omezením v
brzkých ranních a večerních hodinách,“ vysvětlovala radnice. Den před
zahájením provozu se ukázalo, že má jen 2 šoféry. Vyškrtány tak byly spoje,
které obsluhoval jeden z nich, na hloubkový průzkum vytíženosti spojů nebyl
čas. Jakmile AKV získá i třetího řidiče, má se vrátit původní jízdní řád s výjimkou
jednoho brzkého spoje po 4. hodině a několika po 18. hodině. Opoziční
zastupitel za ANO Tomáš Sarnovský podotkl, že podobný problém mají i v
Lovosicích. Navrhl zřídit zvláštní pracovní skupinu pro hromadnou dopravu.
„Pořád nad námi jako Damoklův meč bude viset vypovězení smlouvy. Chceme
se zabývat možností zřízení vlastní malé dopravní společnosti, která by byla
flexibilní potřebám hromadné dopravy v Litoměřicích,“ deklaroval Sarnovský.
•

Masopust ovládl litoměřické náměstí: Veselice v centru. Něco pořádně
mastného do nosu, říznou hudbu do kroku a dětem pohádky a živá zvířátka. To
v sobotu nabídl lidem další ročník litoměřického masopustu. Sliny se na něm v
jednom kuse sbíhaly nad zabijačkovými specialitami od zkušených řezníků.
Živo bylo v dílničce Divadla K. H. Máchy. Tam si ratolesti mohly vyrobit masky,
se kterými se pak zařadily do odpoledního průvodu po Mírovém náměstí. K tanci
i poslechu několikrát zahrála také kapela Hašlerka. Příští sobotu se od 10 do
17 hodin masopust odehraje také v Úštěku, kam pravidelně míří tisíce lidí z
širokého okolí.

•

Litoměřická grafička získala nominaci v celostátní soutěži: Grafičku z
Litoměřic Lenku Kahuda Klokočkovou, která v Jezuitské ulici provozuje
litografickou dílnu LITHO LITO, nominovala porota 25. ročníku celostátní
soutěže Grafika roku do hlavní soutěže.

•

Mladé basketbalistky se v evropské konkurenci neztratily: Mladé
basketbalistky Slovanu Litoměřice hostily o víkendu turnaj Euroligy kategorie
U14. V domácím prostředí si připsaly kladnou bilanci tří výher a dvou porážek.
Litoměřice Basketbal evropské úrovně si mohli o víkendu užít fanoušci v
Litoměřicích. Domácí žákyně se v měřítku s dalšími celky z kontinentu rozhodně
neztratily. Hned na úvod zdolaly svěřenkyně trenérky Matuškové lotyšskou
Juglu 62:56, následně smetly Liepaju 71:28. Jeden z nejlepších zápasů se
odehrál v sobotu v poledne, duel s Košicemi muselo rozhodnout až prodloužení,
v němž slavil slovenský celek. „Bohužel nám chyběly dvě hráčky základní
rotace, díky čemuž byl náš kádr o trošku užší, což se v závěru projevilo. Věřím,
že pokud by obě hráčky mohly nastoupit, zvítězili bychom,“ hodnotil předseda
oddílu David Matuška. Toho ale jinak turnaj potěšil. „Porážka s Košicemi nás
stála umístění na stupních vítězů v rámci tohoto turnaje, před posledním
turnajem v Estonsku jsme ale udělali důležitý krok k postupu do superfinále,“
pochvaloval si. Tam projde osm nejlepších týmů ze základní části.
„Organizačně to bylo velice náročné, je to pro nás ale obrovská zkušenost,“
dodal.
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•

Litoměřický Kalich patří plavcům domácího oddílu: Jednadvacátý ročník
žákovských závodů vyhráli litoměřičtí plavci, kteří podali velmi dobré výkony,
což po akci kvitoval také trenér a předseda klubu Štěpán Šetek. „Vytvořili si řadu
osobních rekordů a posbírali řadu medailí,“ doplnil. Závodu se účastnilo celkem
320 závodníků z 28 klubů napříč Čechami. Nejvíce bodů pro Plavecký klub
Litoměřice získalo trio Anežka Součková, Adéla Chalupová a Nela Gruderová.
Další body přidali Míša Plašilová, Markéta Málková, Denis Ševčík, Filip Musil,
Petr Zámečník a Tomáš Vysoudil. V souboji se silnou konkurencí se dařilo také
litoměřické štafetě, která obsadila druhé a třetí místo. „Chtěl bych poděkovat
rozhodčím za bezproblémový průběh závodu a také všem, kteří se na
organizaci podíleli,“ dodal Šetek.

•

Hladík opět zvolen proboštem Litoměřické kapituly: Probošt Katedrální
kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích Jiří Hladík obhájil svůj post na dalších pět
let. Ve středu proběhla řádná volba dle stanov kapituly a šest ze sedmi sídelních
kanovníků zvolilo na dalších pět let současného probošta Jiřího Hladíka. Je to
již jeho třetí období v této funkci. „Moje plány do budoucna jsou stejné jako v
minulém období, a to duchovní činnosti ve spolupráci s biskupstvím a městem.
Jako prioritu se budu snažit dokončit opravu kanovnických domů a revitalizaci
Dómského náměstí,“ říká Hladík.

•

Hvězdou deníku je Barbora Marešová: Sportovní hvězdou deníku se v anketě
Sportovec Litoměřicka 2018 stala kickboxerka Barbora Marešová (na snímku).
Celkovým vítězem je opět házenkář a odchovanec Lovosic Jiří Motl (34), který
se však vyhlášení nemohl zúčastnit. „Jiří Motl je aktuálně na tréninku, protože
zítra nás čeká klíčový duel s Plzní,“ řekl jeho spoluhráč Miloslav Sýkora, který
je momentálně zraněný. Anketu pořádá Deník společně s agenturou Sport
Action a Českou unií sportu za podpory města Litoměřice a také Ústeckého
kraje. Nemalou částí se na ní podílí také regionální partneři, jejichž zástupci
předali ceny několika oceněným sportovcům v celkem sedmi vyhlašovaných
kategoriích. Atmosféře prospělo také příjemné prostředí Hradního sálu, kde se
akce konala vůbec poprvé ve své historii.

•

Kraj ocenil osobnosti roku 2018. Bodovali i litoměřičané: Anketa Ústeckého
kraje Osobnost roku 2018 již zná své oceněné. Vyhlášení výsledků ankety
proběhlo 14. února v Zahradním domě v Teplicích. Své zastoupení v anketě
měly i Litoměřice. Ocenění v kategorii Podnikání a management se dočkal
starosta města a senátor Ladislav Chlupáč a Helena Hingarová z litoměřické
Diakonie, která zde vede artefilektickou skupinu a která je nositelkou národní
ceny Pečovatelka roku 2018. V kategorii Sport byla oceněná Libuše
Bruncvíková z veslařského klubu TJ Slavoj Litoměřice, jedenáctinásobná
mistryně světa, několikanásobná mistryně ČR a třináctinásobná vítězka
legendární Primátorské osmiveslice.

•

Pracovníci „íčka“ provádí turisty městem už 25 let: Včera byl Mezinárodní
den průvodců. Informační centrum v Litoměřicích nabízí průvodcovství již od
roku 1994. Zájem o prohlídky města roste hlavně u tuzemských turistů.
„Návštěvníci, kteří si objednají služby v infocentru, mají nejraději vyhlídkovou
věž Kalich a prohlídky po nejzajímavějších místech městské památkové
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rezervace,“ sdělila dlouholetá pracovnice „íčka“ Hana Mildová. Dalším
oblíbeným místem je expozice „Důl Richard v proměnách času“ v historickém
sklepení pod radnicí. „Íčko“ nabízí i návštěvu expozice věnované F.
Holzmannovi.
•

Biskupský pivovar bodoval v mezinárodní soutěži: Biskupský pivovar U sv.
Štěpána a jeho 12° ležák Štěpán slavily úspěch na XXIX. International Beer
Festival Budweis 2019, kde získal mezi 93 vzorky v kategorii Světlý ležák
premium z minipivovaru krásné 3. místo a byl oceněn The Breawer's Seal
Award 2019 Bronze Breawer's Seal. Cenu o uplynulém víkendu v Českých
Budějovicích převzal jednatel pivovaru Richard Kirbs. O vynikající kvalitu piva
Štěpán 12° se zasloužil sládek pivovaru Miloslav Došek.

•

Bezpečnostní rada vyhodnotila loňský rok jako klidný: Situace z hlediska
bezpečnosti a mimořádných situací byla v roce 2018 v Litoměřicích a zhruba
čtyřech desítkách obcí spadajících do správní působnosti města klidná. Krizový
stav nebyl vyhlášen. Konstatovali to hasiči, policisté, záchranáři a další členové
bezpečnostní rady, kteří se v pondělí sešli v kanceláři starosty Litoměřic
Ladislava Chlupáče. Mimořádnou událostí byl „pouze“ červencový rozsáhlý
požár kolejiště a okolního porostu mezi Ústím a Lovosicemi, tedy mimo správní
území Litoměřic, kde však zasahovali i litoměřičtí profesionální a dobrovolní
hasiči. Zcela mimořádným případem zůstává letošní případ napadení mladé
maminky s kočárkem v Dlouhé ulici mužem z Litoměřic, kterou zachránili
kolemjdoucí strážníci městské policie. Nárůst počtu řešených přestupků pak
hlásí městská policie.

•

Litoměřická euforie! Hokejisté Stadionu jsou po nerváku po pěti letech ve
čtvrtfinále 1. ligy: Bylo to drama, ale povedlo se! Litoměřičtí hokejisté jsou po
pěti letech ve čtvrtfinále 1. ligy. Teprve podruhé ve své historii. Infarktový duel,
ale se šťastným koncem. Stadion Litoměřice přežil v utkání s Kladnem tři
klinické smrti, a nakonec získal kýžené dva body za výhru 5:4 v nájezdech. Ve
čtvrtfinále play-off tak vyzve Jihlavu. „Je to obrovská euforie,“ líčil po utkání
nesmírně šťastný kouč Daniel Tvrzník. „Celou sezónu jsme byli v té osmičce,
kdybychom o ni přišli v poslední třetině posledního zápasu, strašně by to
bolelo,“ oddechl si kouč, jenž výsledky z ostatních stadionů příliš neřešil.
„Vedoucí mužstva nám vždy řekl, jaký je stav, ale tušili jsme, že Frýdek v Kadani
zvítězí a že Havířov je doma silný. Proto jsme věděli, že si to musíme uhrát sami
a na žádnou pomoc spoléhat nemůžeme.“
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Březen
•

Litoměřická galerie zařadila do expozice Slavíčkův obraz: Návštěvníci
litoměřické Severočeské galerie výtvarného umění si mohou nově prohlédnout
obraz slavného českého malíře Antonína Slavíčka nazvaný Můstek na Kampě
z roku 1906. Galerie jej ze svého depozitáře zařadila do stálé expozice, jež
zahrnuje díla 19. a 20. století. Antonín Slavíček byl vůdčí osobností české
krajinomalby právě přelomu 19. a 20. století.

•

V Litoměřicích začal festival: Nedělní den patřil především dětem. V
litoměřickém Divadle K. H. Máchy totiž začal již 16. ročník Loutkového festivalu.
Ten zahájil průvod s obrem a bublinami a hned potom následovala první
pohádka. Festival v Litoměřicích potrvá celý týden a skončí v neděli 10. března.

•

Starou přilbu vystaví muzeum: Nález z třicetileté války poputuje do sbírek
litoměřického muzea. Archeologové ho vyčistili a zakonzervovali. Už brzy se
konečně vrátí tam, kde byla nalezena. Řeč je o vojenské přilbě z třicetileté války,
kterou našel Martin Šťástka na Litoměřicku před víc než třemi roky. Vedení
Oblastního muzea Deníku potvrdilo, že cenný nález, který je momentálně v péči
mosteckých archeologů, zamíří do Litoměřic. O nálezu přilby z třicetileté války
informoval redakci Martin Šťástka. „Nalezl jsem ji v říjnu 2015 na Litoměřicku
za pomoci detektoru kovů,“ sdělil muž s tím, že ještě v den nalezení předal nález
pracovníkům mosteckého Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech (ÚAPP).

•

Netrh veze domů dva bronzy: Plavec Vojtěch Netrh se zúčastnil jako člen
českého juniorského týmu Velké ceny Slovenska, která se konala od pátku do
neděle v Bratislavě. Zástupce Plaveckého klubu Litoměřice vybojoval v silné
konkurenci dvě medaile. První bronzovou medaili vybojoval na 100 m prsa a
druhou přidal na dvojnásobné trati. Poslední závodní den mohl přidat třetí
medaili, ale na 50 m prsa skončil těsně čtvrtý. Od stupňů vítězů ho dělily tři
setiny. „Děkujeme Vojtovi za skvělou reprezentaci klubu a přejeme hodně štěstí
do letošní sezony,“ dodal Štěpán Šetek, předseda klubu.

•

Na bezdomovce chybí peníze: Terénní program pro litoměřické bezdomovce
má málo financí, pracovníci Naděje vyhlásili sbírku. Kancelář a sklad oblečení i
dalších věcí, které se hodí lidem na ulici. Ty bude muset už koncem března
zavřít terénní program organizace Naděje. Pokud se ovšem sociálním
pracovníkům Renátě Langer a Petrovi Grézlovi nepodaří sbírkou na Darujme.cz
získat peníze potřebné na udržení provozu. Naděje není v nouzi sama. Kraj měl
letos na sociální služby méně peněz, než bylo potřeba. Podniká ale kroky, aby
ještě v průběhu roku přišly od státu další finance. Terénní program je součástí
balíčku sociálních služeb, které v Litoměřicích poskytuje Naděje. „Na zajištění
letošního provozu chybí 150 tisíc,“ konstatovala fundraiserka organizace
Tereza Smolová. „Nakolik víme, dotklo se to i kolegů z ostatních neziskovek,“
upozornila Langer. Potvrdil to vedoucí azylového domu litoměřické Farní charity
Jakub Ružbatský. „Chybí nám kolem půl milionu,“ vyčíslil. Zařízení ale prý své
služby zatím nijak omezovat nebude. Výzvu Naděje Ružbatský podporuje. „O
terén se na Litoměřicku staráme také, naše služby se doplňují. Bez Naděje by
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to pro nás bylo o dost těžší,“ řekl. Podle mluvčí hejtmanství Lucie Dosedělové
si představitelé kraje uvědomují, že částka přidělené dotace pro rok 2019 je
nedostačující. Zástupcům ministerstva práce a sociálních věcí tlumočil spolu s
ostatními kraji i ten Ústecký velký zájem na letošním dofinancování sociálních
služeb.
•

Vyvěsili vlajku Tibetu: S pokřikem „Free Tibet“ vyvěsil včera ráno z okna
obřadní síně litoměřické radnice tibetskou vlajku pracovník místního
informačního centra Ondřej Přecechtěl. Vlajka tu bude viset celý příští týden.
Symbolická podpora malé země utiskované Čínou se váže k nedělnímu výročí
Tibetského národního povstání. Vlajku na podporu Tibetu letos vyvěsí nejméně
748 obcí, měst, městských částí nebo krajů a několik desítek škol. Litoměřice
vyvěšují tibetskou vlajku už od počátku každoroční připomínkové akce.

•

V archivu pokřtili knihu o panovnických listinách: Novou knihu Tomáše
Veličky s názvem „Sepsání užívání uchovávání. Panovnické listiny v životě
českých královských měst ve středověku“, pokřtili v úterý 5. března ve Státním
oblastním archivu. Křtu se zúčastnil i významný český historik a archivář
profesor Ivan Hlaváček. Dílo se zabývá panovnickými písemnostmi od 13.
století do roku 1526, jež byly určeny pro česká královská města.

•

Silný vítr cuchal Litoměřicko: Silný vítr řádil v noci z neděle na pondělí na
Litoměřicku. „Největší naměřený náraz v noci na pondělí byl 30 metrů za
sekundu,“ uvedl Daniel Bareš z Hydrometeorologické observatoře v
Doksanech. Odklízení následků škod dalo zabrat hlavně hasičům. V okrese
vyjeli k 27 spadlým stromům a 18 dalším událostem způsobených větrem. Plno
práce měli s řáděním živlu silničáři. „Naši lidé se v noci na pondělí nezastavili,“
potvrdil vedoucí výroby litoměřické Správy a údržby silnic (SUS) Vlastimil
Filous. Zabrat dostala všechna střediska SUSky, nejvíc to litoměřické a
liběšické. „Spolu s hasiči jsme ze silnic odklízeli stromy, křoví, zastávky i střechy
domů,“ popsal Filous. Rušno bylo v Litoměřicích. V Pražské ulici spadla část
utržené střechy soudní budovy na vazební věznici. Na budově samotné
„vazebky“ se také utrhla část střechy. „Hasiči museli plech rozbrušovačkou
rozřezat na malé části, které pak dopravili dolů na plošině,“ uvedl očitý svědek.
K další události vyjížděli hasiči v noci na pondělí do Pokratic. „Vyvrátil se tam
asi 10 metrů vysoký smrk. Spadl na silnici, poškodil plot rodinného domu i
dopravní značení,“ popsal očitý svědek. Pořádnou neplechu ztropil vítr na
střeše hlavní budovy litoměřické Střední školy pedagogické, hotelnictví a
služeb. „O půlnoci volali hasiči, naštěstí se podařilo dovolat školníkovi. Spolu s
hasiči operativně vylezli na střechu a sundali tu část, která byla
nejnebezpečnější,“ vylíčila ředitelka školy Pavla Matějková.

•

Litoměřická skupina uspěla v mezinárodní soutěži talentů: Začátkem
března proběhla v Praze talentová mezinárodní soutěž Talent Award, do které
se mohli přihlásit mladí umělci nejenom z Čech. Město Litoměřice se svou
světelnou show reprezentovala Vox Luminas. Dívky soutěžily v kategorii
Freestyle profesionál a svou kategorii vyhrály. Svou vítěznou choreografii
předvedou znovu na slavnostním galavečeru v Praze při předávání cen 13.
dubna.
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•

Protest: Přetřeli uzávěr vrtu: Vyústění geotermálního vrtu v Litoměřicích
někdo natřel narůžovo. Projekt prý městu nepřinese reálné výsledky. Uzávěr,
který kryje geotermální vrt v Litoměřicích, změnil barvu. Růžová na nevelkém
objektu v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů vypadá čerstvá. „Nikdy se
tam nic nenaměřilo. Naše hnutí na protest přetřelo trubici narůžovo, podobně
jako kdysi přemalovali ruský tank,“ uvedl muž, který v pondělí ráno zavolal do
redakce Deníku. Víc neřekl a nazpátek už telefon nezvedl. Muž odkazoval na
akt z roku 1991, kdy umělec David Černý stejnou barvou přetřel sovětský tank
v Praze. Manažer geotermálního projektu Antonín Tym o protestním přetření v
Litoměřicích už včera ráno od anonyma věděl také. Jde prý o akt vandalství,
věc dál komentovat nechtěl. Aktivistický počin nepotěšil ani vedení města.
„Událost lze klasifikovat jako neoprávněné vniknutí na cizí pozemek. Při
takovém činu mohlo dojít k poškození vrtu, přičemž škoda by představovala
řádově desítky milionů korun. S tím by mohlo souviset i zastavení probíhajících
a plánovaných měření a sanace vrtu, což by mělo za následek nesplnění cílů
projektu RINGEN a vrácení části dotace a podobně. Každý by se měl být vědom
potenciálních následků obdobného jednání,“ konstatovala mluvčí Litoměřic Eva
Břeňová. Ideou geotermálního projektu a vrtu je, že by tepla země mohly
využívat litoměřické domácnosti. Litoměřice jsou jediným městem v ČR, které
kvůli tomu má povolený zvláštní zásah do zemské kůry. Projekt vznikl už v roce
2003, průzkumný vrt se v areálu hloubil v roce 2006 až 2007. V červnu se tu má
také otevírat vědecko-výzkumné centrum, které zastřešuje Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy. Zároveň se zde uskuteční několik unikátních
experimentů důležitých pro navazující projekty hlubinných vrtů. Vrt proto čekají
investice za zhruba 12 milionů korun.

•

Privatizace špitálu? Prý ne: Vedení Litoměřic pracuje na prodeji všech akcií
nemocnice. Kritiky uklidňuje, že městu zůstanou pozemek i budovy. Nedlouho
po úspěšných volbách mění ODS směr. Podle zápisu z městské rady, kterou
modří ovládají, míří město k prodeji nemocnice. Záměr, který jí před volbami
přisuzovali političtí konkurenti, přitom tehdy ODS razantně popírala. To bylo
ještě v běhu koncesní řízení na pacht nemocnice na 20 let. V zápise z rady,
která se konala 11. března, se však píše o požadavku na rozpracování varianty
prodeje 100 procent akcií a. s. Nemocnice Litoměřice partnerovi i vypracování
znaleckého posudku na ocenění těchto akcií. Nenápadný bod v zápise
zveřejněném na úřední desce vzbudil ve městě rozruch. Ozvala se i strana,
která se z posledních voleb nedokázala dostat do zastupitelstva. „Nevšimli jsme
si, že by ve svém programu v komunálních volbách měla ODS privatizaci
fungující nemocnice v Litoměřicích. Možná je škoda, že neodkryla své karty
včas, volby by asi dopadly jinak,“ uvedla na Facebooku litoměřická SPD.
Okamurovci naráží na opakované teze litoměřické ODS o zaručeném
neprodávání nemocnice během kampaně před komunálními, ale i senátními
volbami, které se konaly loni v říjnu. RATH VS. CHLUPÁČ: „To, že ve spojení
s nemocnicí užívá slovo privatizace, je naprosto zcestné,“ reagoval v srpnu
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč na předvolební kampaň svého konkurenta
v senátních volbách Davida Ratha. Rath tvrdil, že „je tu potichu připravována
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privatizace nemocnice zdejším panem starostou a zdejší ódéeskou“. Loni v
červnu proto Chlupáč uklidňoval lidi obávající se prodeje nemocnice. „Obavy
lidí vycházejí ze zkreslených, nebo dokonce nepravdivých informací typu, že se
nemocnice prodává. Jak stále dokola opakujeme, nemocnici nechceme
privatizovat,“ uvedl lídr litoměřické ODS. O privatizaci nemocnice ale prý není
řeč ani nyní. „Po převodu akcií novému majiteli bude právní situace stejná jako
po uzavření pachtovní smlouvy. Město zůstane majitelem pozemků a budov a
o potřebné zdravotnické vybavení, smlouvy a zaměstnance se postará
strategický partner,“ poznamenal místostarosta Karel Krejza. O tom, kdo jím
konkrétně bude a za jakou částku, prý rozhodnou znalecké posudky a nakonec
zastupitelé. Cíl údajně zůstává stejný, tedy zajistit i do budoucna stabilitu
nemocnice, zvyšující se úroveň zdravotní péče a kvalitní podmínky pro
zaměstnance. ODS má v radě města 6 hlasů z 9. Jeden hlas má i Václav Červín
ze sdružení Sport a zdraví. To šlo do posledních voleb s tezí dalšího udržení
nemocnice v majetku města. „Na poslední radě jsem nebyl, nevím, jaká se tam
rozpoutala diskuze. Na té tezi za nás ale trvám a budu ji nadále prosazovat,“
ujistil Červín. Podle vedení města představuje nemocnice pro Litoměřice
enormní ekonomickou zátěž. „Už potřetí na mzdy přispíváme zhruba 15
milionů,“ vyčíslil loni v prosinci Krejza poté, co skončilo fiaskem koncesní řízení,
jímž se město snažilo pro nákladné zařízení získat strategického partnera.
Koncesní řízení kvůli nedostatkům v jeho kvalifikační fázi zarazil Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže, a to i přes podaný rozklad.
•

Litoměřice uspěly v krajské soutěži: Litoměřice První místo v krajském kole
soutěže Zlatý Erb získalo město Litoměřice za nejlepší elektronickou službu,
kterou je „Tichá linka“ pro neslyšící. Soutěžilo se ve třech kategoriích: „Nejlepší
webové stránky města“, „Nejlepší webové stránky obce“, a „Nejlepší Smart city
a nejlepší elektronická služba“. Litoměřice si kromě zlata za Tichou linku
dovezly domů i dvě stříbrné „medaile“, a to za elektronickou službu Utility report
a webové stránky města.

•

Tajemník městského úřadu si připsal celorepublikový úspěch: Tajemník
Městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš se umístil na druhém místě v soutěži
eOsobnost Egovernmentu. Cenu převzal 20. března při slavnostním
vyhlašování v Nové budově Národního muzea v Praze. Milan Čigáš, získal
ocenění v kategorii měst. Soutěž pořádá Magazín Egovernment, který oceňuje
nejvýznamnější osobnosti elektronizace veřejné správy. Milan Čigáš bodoval v
soutěži již podruhé. V roce 2016 se umístil rovněž na druhém místě především
za projekt „Potřebuji si vyřídit“, tedy návodů na webu města, jak řešit životní
situace.

•

Litoměřičtí hostí krajskou komorní soutěž: Více než 50 hudebních souborů
základních uměleckých škol z Ústeckého kraje soutěžilo v Litoměřicích minulý
týden v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Krajské kolo pro školní rok
2019-20 uspořádala litoměřická ZUŠ, která měla svá „želízka v ohni“. O nejlepší
umístění i o postup do celostátní soutěže usilovaly čtyři soubory. Zastoupení
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měly i lovosická a roudnická škola. Odborné poroty měly náročný úkol, výsledky
byly k dispozici až po skončení celodenního programu.
•

Srdíčko získalo ocenění: Pět hvězd je nejvyšší možné ohodnocení, kterého
lze dosáhnout při získání certifikátu Značky kvality od Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. Právě tolik hvězd získalo litoměřické Centrum pro
zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko. Jeho denní stacionář se tak stává
jedinou ambulantní sociální službou v celé ČR, které se podařilo začátkem
letošního roku dosáhnout tohoto maxima. Slavnostní předání certifikátu
proběhlo ve středu v sídle Srdíčka v Litoměřicích. Centrum vzniklo v roce 2000
a zabývá se poskytováním sociálních služeb a péče pro děti, mládež a
zdravotně postižené.

•

Děti ze školy zasadily strom: Letošní 19. ročník celostátní akce Noc s
Andersenem proběhl v noci ze včera na dnes. V litoměřické Knihovně K. H.
Máchy pod názvem Andersen známý neznámý. Žáci 2. třídy ZŠ Ladova se v
rámci Noci s Andersenem vydali na Střelecký ostrov, kde společně zasadili
strom.

•

Svatý otec se setkal s poutníky z litoměřické diecéze: Ve středu 27. března
se při generální audienci v Římě Svatý otec František setkal s litoměřickým
biskupem Janem Baxantem a mladými poutníky, kteří s ním přijeli. Bylo
osobním přáním Svatého otce se s litoměřickými poutníky vyfotit.
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Duben
•

Města na hodinu zhasla světla: Na hodinu se do úplné tmy ponořila v sobotu
mnohá města litoměřického okresu. Proběhla totiž každoroční akce Hodina
Země. Města letos již podesáté mezi 20.30 a 21.30 hodinou zhasla světla, aby
symbolickým zhasnutím dala najevo, že jim není lhostejná změna klimatu.

•

Litoměřice mají svůj strom „Pohádkovník“: Letošní 19. ročník celostátní Noci
s Andersenem se konal v litoměřické knihovně na téma „Andersen známý
neznámý“. Žáci 2. třídy Základní školy Ladova se vydali na Střelecký ostrov, kde
společně s knihovníky zasadili strom liliovník tulipánokvětý. Ten nese ještě jedno
jméno „Pohádkovník“ a připomíná důležitost světa dětské fantazie. „V
Litoměřicích tím vznikne nové místo, ozvláštněný prostor, který bude zvát k
odpočinku ve stínu, ke čtení i ke hrám,“ vysvětlila knihovnice dětského oddělení
Alena Koudelková.

•

Studenty poučil šéf Respektu: Šéfredaktor společenského týdeníku Respekt
Erik Tabery (na snímku vlevo) v úterý odpoledne zavítal mezi studenty i
pedagogy Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích. Debatoval s nimi zejména o
současné české politice a roli médií ve společnosti. „Média nemají lidi vyučovat
nebo zlepšovat, ale informovat je,“ zdůraznil. Novináři a spisovatelé se na půdě
litoměřického gymnázia objevují pravidelně. Taberyho nebo předtím reportérku
Deníku N Petru Procházkovou školní zařízení do Litoměřic pozvalo ve spolupráci
s Knihovnou K. H. Máchy. Tam se v úterý navečer uskutečnila přednáška
Taberyho pro širokou veřejnost.

•

Sedm kališníků v reprezentaci: Hned sedm hokejistů Litoměřic dostalo
pozvánku na reprezentační akci hokejistů do 19 let. Na přípravný kemp do
Hodonína a Turnaj čtyř zemí na Slovensku byli pozváni Daniel Dvořák, Otakar
Šik, Dominik Sklenář, Vojtěch Kropáček, František Klejna, Přemysl Svoboda a
Jan Dluhoš. Ze střídačky tým navíc jako hlavní trenér povede David Bruk. Český
celek čekají v Piešťanech zápasy s Finskem (11. 4.), Ruskem (12. 4.) a
Slovenskem (13. 4.). Z Litoměřic obohatili českou nominaci jeden brankář, dva
obránci a čtyři útočníci, z nichž drtivá většina už letos za U19 hrála. Vedle
hlavního kouče Bruka čítá realizační tým mimo jiné také další litoměřickou stopu
asistenta Miroslava Přerosta a trenéra brankářů Benjamina Sequense.

•

Pokratice budou zase hezčí: Regenerace litoměřického sídliště pokračuje.
Město chce vědět od místních, co tu chtějí. Jedny z nejvyšších pohledových míst
v Litoměřicích mají lidé v pokratických panelácích. Výhled jim ale kazí spousta
aut zaparkovaných v ulicích, což by mohly napravit zvláštní pergoly. I o takových
„vychytávkách“ se uvažuje v projektu regenerace páté části hustě osídlené
litoměřické periferie. K samotným pracím by mělo dojít příští rok. Vedení města
ve středu pozvalo místní na procházku s architekty, kteří změny malují na papír.
Na podněty lidí, kterých se tu sešlo kolem třiceti, se prý bude myslet.
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•

V Hradu dražili umění pro hospic: Pro dobrou věc se ve čtvrtek večer v
litoměřickém Hradu přetahovali lidé o umělecká díla. Ale také o zážitky nebo
dobroty. Výtěžek z benefiční aukce půjde na podporu Hospice sv. Štěpána a
jeho služeb. Zařízení se už 18 let stará o nevyléčitelně nemocné. Na to je stále
nutné získávat peníze od dárců nebo z benefičních akcí. „Šestý ročník aukce je
jednou z nich a je pro hospic významnou pomocí pro získání finančních
prostředků,“ uvedla Zuzana Legnerová z hospice. Té se spolu s jeho ředitelkou
Monikou Markovou zalíbila olejomalba Marie Matyášové s motivem Litoměřic za
vyvolávací cenu 1500 korun. Toto a další desítky děl umělci do aukce nezištně
darovali. Nechyběli mezi nimi místní autoři jako Lenka Kahuda Klokočková, Libor
Pisklák nebo Miroslav Zimmer.

•

Nábřeží Labe čistili vězni i děti. Našli hory odpadu: S celým Českem uklízelo
o víkendu své okolí na tři stovky Litoměřičanů. Do akce šly i obce, některá místa
ještě vyčištění čeká. Na mnohá místa Litoměřic i jejich okolí v sobotu vyrazili lidé
uklízet po zimě. I královské město se zapojilo do dalšího ročníku celorepublikové
akce Ukliďme Česko. „Uklízí přes 300 lidí. Loni jich bylo 250,“ vypočítala v sobotu
koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková. Vysoký počet
zapojených občanů si pochvaloval i vedoucí odboru životního prostředí
litoměřického městského úřadu Pavel Gryndler. „Neuklízejí se jen pozemky
města, ale i soukromé, které jsou volně přístupné, jsou zaneřáděné a hyzdí
město,“ doplnil Gryndler. Za Tyršovým mostem směrem k Mlékojedům se čistily
pozemky Povodí Labe. Toto území státní podnik rekultivuje, v budoucnu by tu
mohla být relaxační zóna i přístaviště. Činily se tu desítky členů litoměřického
oddílu Tomíků různého stáří i s jejich rodiči. „Uklízeli jsme každý rok, vždycky v
jiné lokalitě. Loni na Kocandě,“ poznamenala kapitánka turistického oddílu
mládeže Kateřina Kuderová. Děti prý uklízení baví. Spojují ho běžně i s
oddílovými výlety. „Vezmeme si pytle, po výletě to vytřídíme. Soutěžíme i o
nejkurióznější odpadek,“ popsala kapitánka. I v sobotu bylo co nacházet. Děti
„obdivovaly“ celé rozpadlé auto nebo starou velkou německojazyčnou
ilustrovanou knihu. „Našla jsem plný lak na nehty,“ těšilo Anežku z oddílu. Ta je
spolu s dalšími Litomíky nadšená z nové nedávno otevřené klubovny ve
sportovním domě v bývalých Jiříkových kasárnách. Rekonstruovalo ho město s
pomocí dotace. Doteď se oddíl scházel i u Kuderové doma. Spolu s Litomíky se
u Mlékojed činili i dobrovolníci litoměřické Diecézní charity. „Připojujeme se k
nim tradičně, společně si to užijeme,“ řekla Veronika Vedejová. Litoměřické děti
uklízely i v okolí sídliště Cihelna. K nim se na dalších místech města zapojila
spousta dospělých, ať už individuálně nebo v rámci jejich sdružení. Například u
hřbitova, v letním kině, na parkánech a u starého železničního tunelu nebo v
korytu Pokratického potoka.

•

Hrad žil Velikonocemi a jarem: Vajíčka, zajíčci, kuřátka. Velikonoční motivy
dominovaly sobotnímu jarmarku lidových řemesel. Pestré barvy a chutě jara
prozářily opět po roce prostory litoměřického hradu i jeho nádvoří. Akci navštívily
stovky lidí. Kulturní program zahrnoval pohádku pro děti i vystoupení žáků místní
základní umělecké školy. Na akci nechyběly rozličné stánky s pochutinami,
originálními lokálními i tradičními řemeslnými produkty.
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•

Středisko SEVER mění vedení: Litoměřické středisko ekologické výchovy má
ve čtvrtek den otevřených dveří. Do května vstoupí s novým ředitelem. Vedení
Střediska ekologické výchovy SEVER, jež ve městě a za jeho velké podpory
působí od roku 1997, přebírá pedagog Jan Kotěra. Ten nyní intenzivně pracuje
na přípravě učebnice s výlety po okolí. Středisko navíc chystá ve čtvrtek 11.
dubna den otevřených dveří. SEVER už jen do konce dubna povede Ivana
Poláčková Krňáková, která v organizaci působí od roku 2001. „Práce v
neziskovém sektoru je náročná. Vyžaduje každodenní stoprocentní nasazení a
velkou flexibilitu dovedností. Na veškerou činnost, mzdy a vybavení je nutné
shánět finance z různých zdrojů. To vše se stalo hlavním důvodem mého
rozhodnutí trochu zvolnit a předat ředitelskou pozici,“ vysvětlila Poláčková
Krňáková. Zároveň je ráda, že vedení po ní převezme Kotěra. „Dlouho ho znám
a věřím mu. Není větší radost než předat fungující zaběhlou organizaci někomu,
kdo má vize a schopnost věci posouvat dál,“ dodala. Kotěrovým úkolem bude
zajistit stabilní financování, posílit SEVER personálně a rozšířit jeho spolupráci
se základními školami. Pedagog také intenzivně pracuje na regionální učebnici
pro děti. Na její vydání zřídili sbírku, přispět lze prostřednictvím webu SEVER.LT.
Na publikaci žádají o 200 tisíc korun také v programu Rozvoj ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje. „Mottem učebnice je,
že celý svět se dá poznat do hodinové vzdálenosti od domova,“ řekl Kotěra.

•

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

Zahrádkáře na tržnici sveze autobus: Od středy do neděle potrvá tradiční
Tržnice Zahrady Čech v Litoměřicích kombinovaná s výstavou Bydlení. Akce
odstartuje jarní sezonu pro všechny zahrádkáře, chalupáře, pěstitele i kutily.
Výstaviště bude otevřeno denně od 9 do 17 hodin, představí se zde 350 prodejců
ve všech venkovních sektorech i pavilonech. Zelený materiál nabídne 32
zahradníků, zahradnický sortiment pak 20 prodejců a 24 řemeslníků. Velikou
novinkou letošního ročníku je kyvadlová doprava mezi výstavištěm a
autobusovým a vlakovým nádražím v Litoměřicích. Pro návštěvníky Tržnice
bude služba zdarma. Výstavu s velikonočními motivy doprovodí bohatý program,
zazpívá například Heidi Janků.

•

Rada města rozhodovala o nemocnici i multifunkční hale: Rada města na
svém mimořádném zasedání 1. dubna projednávala záležitosti týkající se
litoměřické nemocnice a multifunkční haly na výstavišti Zahrada Čech. V případě
nemocnice rozhodla o zadání znaleckého posudku na ocenění nemocnice v
Litoměřicích a pověřila tím společnost Pražská znalecká kancelář.
Představenstvu a dozorčí radě společnosti Nemocnice Litoměřice zadala
poskytnout dokumenty, podklady a další informace potřebné pro vypracování
znaleckého posudku na ocenění 100 % akcií společnosti. Rada dále schválila
způsob zadání zakázky a složení komisí pro provádění úkonů v rámci
zadávacího řízení, jejichž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní
veřejnou zakázku s názvem Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech.

•

Sever se otevřel: Otevřené dveře mělo ve čtvrtek litoměřické Středisko
ekologické výchovy SEVER. Na školním pozemku v Masarykově ulici čekala na
děti i dospělé interaktivní stanoviště k tématům Voda a její funkce v krajině, zeleň
ve městě, recyklace odpadů a udržitelná mobilita. „Pozvaní experti k těmto
tématům nabídli poradenství a praktické tipy,“ řekl Jan Kotěra ze SEVERu.
Návštěvníci si tu mohli dát i fairtradovou kávu s členy zastupitelstva mládeže,
zahrát naučnou hru a vyzkoušet si ekologickou výchovu v praxi třeba s lupou u
zahradního rybníčku.

•

Litoměřické gymnázium hostilo studenty z Bavorska: Litoměřické
gymnázium hostilo začátkem dubna studenty z partnerského gymnázia z
bavorského Hersbrucku. Kromě studentů školu navštívil i ředitel německé školy
společně se zástupci bavorského ministerstva školství a úřadu pro mezinárodní
vztahy. Celé setkání se neslo v duchu mota „My všichni jsme děti jedné planety“.
Na programu akce byly workshopy, simulační hry a další aktivity, které měly
studenty seznámit s cíli udržitelného rozvoje OSN 2030, otázkou práv mužů a
žen, partnerství, ochrany životního prostředí. Součástí programu byly také
přednášky. Setkání bylo zakončeno závěrečnou prezentací v německém i
českém jazyce a hodnocením celého projektu. Během návštěvy němečtí žáci
poznávali také Litoměřice a v hodině chemie si dokonce vyrobili zmrzlinu.
Přínosem akce pro studenty byla také možnost vyzkoušet si jazykové znalosti v
praxi. Akce byla finančně podpořena Česko německým fondem budoucnosti.

31

•

Basketbalistům skončila sezona, ve Slavoji ale vládne spokojenost:
Basketbalistům litoměřického Slavoje skončila o víkendu sezona. I přes
vypadnutí A i B týmu vládne v klubu spokojenost s uplynulou sezonou.
Basketbalisté Litoměřic nestačili ve čtvrtfinále 1. ligy na pražskou GBA EU, s
pražským soupeřem vypadla i rezerva, které v semifinále 2. ligy vystavil stopku
Žižkov. Přesto jsou trenéři obou celků spokojení. „Celkově bylo hodnocení
sezony pozitivní. I po posledním zápase nepřevládalo nějaké obrovské
zklamání, spíše jsme si řekli, co se povedlo, co ne a na čem budeme pracovat.
Shodli jsme se, že do další sezony bychom chtěli jít ve stejném složení,“ přiblížil
šéf áčka Jan Šotnar. Ten potvrdil, že letošní plán jeho tým splnil. „Nastavili jsme
si dvouleté období, v tom prvním bylo cílem konsolidovat kádr. Někteří hráči si
zvykali na nové vůdčí role a já myslím, že drtivá většina z nich odvedla to, co
jsme požadovali,“ pochválil. „Chtěli jsme se vyhnout bojům o záchranu, nakonec
jsme nad plán postoupili do nadstavbové části A1. Samozřejmě bychom rádi
postoupili, ale GBA vyhlásili útok na postup do nejvyšší soutěže a já myslím, že
o nich ještě uslyšíme.“ Slavoj prohrál s GBA 1:3 na zápasy, když ani jednou
neudržel domácí prostředí. „V posledním zápase vygradovala naše forma,
předváděli jsme nejlepší basket v sezoně. Přesto to nestačilo na víc než
šestibodové vedení,“ vrátil se v hodnocení k poslednímu duelu sezony. „Pak
přišly naše hloupé ztráty a soupeř nás za to tvrdě ztrestal. Celkově si ale myslím,
že v závěru sezony už jsme předváděli hru, jakou bych se chtěl prezentovat,“
dodal optimisticky litoměřický kouč. „Podle mého bychom s touto hrou vyřadili
kohokoliv mimo Jindřichova Hradce a GBA. Jsem přesvědčen, že tento tým bude
příští rok sklízet to, co letos zasel,“ vyhlásil na závěr. Spokojen byl i trenér béčka
Tomáš Havlovec. Jeho výběr vyřadil v prvním kole play-off druhé ligy lídra z
Benešova, v semifinále už ale nestačil na Žižkov. Ačkoliv doma vyhrál úvodní
duel o 11 bodů, v odvetě prohrál o 17 a nakonec vypadl.

•

Radní jsou pod palbou kritiky: Lidé se ozývají proti prodeji litoměřického
špitálu. Kritice záměru čelilo vedení města i na zastupitelstvu. Zostra se vedle
opozice pustila do litoměřických radních na čtvrtečním zastupitelstvu jedna z
pracovnic nemocnice. Personál špitálu prý chystá petici proti záměru prodeje
100 procent akcií prosazovaného vůdčí ODS od března. Radní už nemocnici
nechtějí dotovat z rozpočtu města. Podle oponentů ale soukromník nemusí
zachovat plnou zdravotní péči a nikdo nezaručí, že zajistí odpovídající mzdy.
Špitál je údajně v dobré kondici, investora nepotřebuje. Zachování nemocnice v
majetku města podpořila i většina lidí na středečním veřejném fóru v Hradu. Po
nezdařeném pokusu o pacht nemocnice chtějí nyní radní prodat 100 procent
jejích akcií. Plán přiblížila advokátka Marianna Svobodová: „Předpokládá se
otevření více kolové soutěže,“ informovala s tím, že soutěž bude pro silné
uchazeče se zkušeností v poskytování zdravotních služeb. Hlavním důrazem
pro výběr partnera bude cenová nabídka, jež bude muset činit minimálně cenu
stanovenou znaleckým posudkem. K ocenění akcií radní vybrali Pražskou
znaleckou kancelář, partnera vybere zastupitelstvo. Podle místostarosty a
poslance Karla Krejzy (ODS) nejde o politické, ale o ekonomické rozhodnutí.
Město totiž musí nemocnici čím dál více přispívat na mzdy. „Nechci být svědkem
toho, že nebudeme moci investovat do oprav škol nebo silnic,“ varoval Krejza.
Uvedl, že finance z prodeje akcií dostane město a použije je na opravu
zchátralých budov nemocnice. „Pokud bychom investovali sto milionů korun, tak
nám dalších 10 až 15 let vydrží,“ míní místostarosta.
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•

Po dvou letech opět vítězí Rulandské šedé: Nejvíc medailí si z Vinařských
Litoměřic odvezou Moravané. Oba sály litoměřického Kulturního a
kongresového centra patří tyto dny 17. mezinárodní prodejní a soutěžní výstavě
Vinařské Litoměřice a včera se zde předávala ocenění pro nejlepší vína výstavy
ve 14 kategoriích. Championem se po dvou letech opět stalo Rulandské šedé,
tentokrát výběr z hroznů, ročník 2017, z Rodinného vinařství Vican z Mikulova.
Také většina ze 14 velkých zlatých medailí putuje na Moravu. Dnes od 10 do 19
hodin mohou návštěvníci ochutnávat špičková vína sami nebo při řízených
degustacích v 11.45 a v 15.30 hodin. Doprovodný program zahrnuje odborný
seminář Víno a zdraví či prezentaci Víno a pokrmy.

•

Klenot se vrátil do galerie: Restaurovanou desku Litoměřického oltáře ukázali
a podle velikonoční tradice ji hned zakryli. Hrůza. To prý byl pro restaurátory stav
nejkrásnější z desek Litoměřického oltáře starého více než 500 let. Nakonec si
ale s Kristem na hoře Olivetské poradili. Technologickým průzkumem prošel po
70 letech. Na Akademii výtvarného umění v Praze ho zrestaurovali do původní
středověké podoby a po roce práce je zpět v Severočeské galerii výtvarného
umění. V sobotu tam obraz ukázali. Nyní je podle starých křesťanských zvyků
až do Bílé soboty zakrytý. Poškozené dílo dalo expertům zabrat. „Restaurátorský
zásah byl za minutu dvanáct. Za pár let by se nám desky rozestoupily a měli
bychom těch maleb několik,“ konstatovala historička umění Michaela Ottová při
sobotní přednášce, jež byla součástí galerijní akce Vítání jara. Do obrazu se
ponořil i generální vikář diecéze Martin Davídek, který mu žehnal. „Nacházíme
tu tolik souvislostí, že bych u něj vydržel meditovat hodinu. Je to dílo generacemi
promodlené a obdivované,“ řekl kněz. Monumentální deska zobrazuje spící
apoštoly a modlícího se Krista chvíli před zajetím na hoře Olivetské. Byla asi
součástí oltáře vytvořeného v pražské dílně po roce 1500 pro chrám v
Litoměřicích. Vysoce kvalitní rukopis nemá mezi dochovanými památkami
deskové malby v Čechách obdoby. Vyniká i nad ostatními deskami
Litoměřického oltáře. Jejich současnou podobu ovlivnilo restaurování v 50.
letech 20. století. I jim se prý v budoucnu dostane restaurátorského ošetření.

•

Biskup požehnal ratolestem: Za mírného krápání žehnal biskup před nedělní
mší v litoměřické katedrále svatého Štěpána kočičkám, palmovým listům a jiným
zelenajícím se větvičkám. Věřícím skončil 40denní půst a začal svatý týden,
který vyvrcholí Velikonocemi. Jan Baxant se vrátil k březnové výpravě celé české
a moravské biskupské konference do Svaté země, tedy Izraele. „Judská poušť
byla rozkvetlá. Připomněli jsme si slova Písma, že i poušť se může změnit v
rozkvetlou zahradu. Ale jen na chvíli. Pak se po trávě a květinkách až do
podzimu slehne zem,“ uvedl biskup. Stejně tak podle něj může rozkvést jen na
čas duchovní poušť, protože jsme lidé hříšní. „Natrvalo to jednou bude ve
věčném Božím království,“ řekl Baxant.

•

Vor je připravený na plavbu: Přes 45 metrů dlouhý vor dokončili v areálu
Kasáren pod Radobýlem zaměstnanci Tesařství Oravec. Vor následně přepraví
dřevo, které je určeno pro obnovu částí krovů domu Kalich na Mírovém náměstí
v Litoměřicích, k tzv. „mokrému“ uskladnění. Stromy se stářím 89 až 109 let byly
káceny v lednu v polesí u Luckých Chvalovic ve Středočeském kraji. Odkorněná
kulatina projde máčením ve stojaté vodě v návesním rybníku v Zahořanech a v
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podjezí zdymadla České Kopisty v řece Labi. Máčet se bude až do července.
Pak vory poplují po Labi do náplavky Lodního náměstí.
•

Nepřízeň počasí neovlivnila návštěvnost při výstavách: Tradiční výstavy
Tržnice Zahrady Čech s výstavou Bydlení na Zahradě Čech odstartovaly jarní
sezonu pro všechny zahrádkáře, chalupáře, pěstitele i kutily. V průběhu pěti dnů,
tedy od 10. do 14. dubna, prošlo branami litoměřického výstaviště na 36 000
návštěvníků. Výstava si tak i přes nepřízeň počasí udržela rekordní čísla
návštěvnosti z předešlého roku. Celé výstaviště zaplnilo na 350 prodejců ve
všech venkovních sektorech i pavilonech výstaviště.

•

Petice: Důvod k prodeji není: Podle petičního výboru je litoměřická nemocnice
v dobré kondici a není důvod ji prodávat. Rozhořčení. To prý pociťují dlouholetí
lékaři litoměřické nemocnice kvůli chystanému prodeji všech jejích akcií. Ten
plánuje vedení Litoměřic kvůli tomu, že špitál prý neúměrně vyčerpává městský
rozpočet. Zaměstnanci s tím však nesouhlasí a proti plánu radních sepsali petici.
Důvody k prodeji uváděné městem jsou prý zástupné, petiční výbor chce znát ty
skutečné. Litoměřice by podle výboru prodejem nevratně přišly o kontrolu nad
rozsahem i kvalitou zdravotní péče. Radnice se k petici zatím nevyjádřila.
Novináře se svými stanovisky seznámil v úterý petiční výbor. Nechybí v něm
nejstarší primář nemocnice pracující na rehabilitačním oddělení Zoran
Nerandžič. „V březnu jsme dostali zprávu, že 100 procent akcií je připraveno k
prodeji. Když je nemocnice zdravá a bez dluhů, tak si všichni zákonitě klademe
otázku, co za prodejem skutečně je,“ řekl primář. Výboru vadí, že radní
nemocnici prezentují jako ztrátový podnik, který zatěžuje městskou kasu. „Je to
i podle veřejně dostupných informací nesmysl,“ uvedl vedoucí rozvoje zdravotní
techniky a veřejných zakázek Miroslav Janošík. Špitál je podle něj minimálně od
roku 2006 trvale v plusu. Zisk opakovaně reinvestuje do vybavení. „A to je na
velmi dobré úrovni. S běžnou údržbou vydrží nejméně dalších 10 let,“ doplnil.
Jako jedním z důvodů k prodeji radní operují příspěvkem města na mzdy v
částce 25 milionů v letech 201718 s tím, že nároky zaměstnanců můžou ještě
růst. Tuto injekci ale podle autorů petice nemocnice kvůli velmi dobré
ekonomické kondici vůbec nepotřebuje.

•

Mladí basketbalisté Litoměřic obstáli v Berlíně ve špičkové konkurenci.
Vyzvali i výběr z USA: Junioři a kadeti basketbalového Slavoje Litoměřic
oslavili na mezinárodním turnaji v Berlíně medailové úspěchy. Dvě medailové
sady vybojovaly basketbalové naděje Litoměřic. Na mezinárodním turnaji v
Německu obsadili kadeti (U16) třetí příčku, junioři (U18) urvali stříbro. Starší
kategorie prošla turnajem s famózní bilancí sedmi výher a jediné porážky. Ve
skupině zdolali junioři Rotterdam, Kroměříž, Traiskirchen a Hanau. Až ve finále
nalezli přemožitele v podobě rotterdamského basketbalového centra Triple
threat, které je letošním vítězem nizozemské extraligy. Kadeti dokázali postoupit
z velmi těžké skupiny, ve které narazili na reprezentační výběr Mongolska,
americký výběr Flex a nizozemský Binnenland. V play-off je čekal tým z
německé bundesligy U16 BC Rostock, který zdolali díky skvělému úvodu. V
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semifinále ale nestačili na další bundesligový celek ZZ Linden, o bronz si tak
znovu zahráli proti Američanům. Ty v boji o bronz porazili a mohli tak, stejně jako
jejich starší kolegové, odjíždět nejen s cennými zkušenostmi, ale i s medailí na
krku. „Turnaj musím hodnotit velice pozitivně. Spolu s trenéry Honzou
Dvořáčkem, Tomášem Havlovcem a zdravotnicí Lenkou Hrzánovou jsme byli
překvapeni, jakým způsobem němečtí pořadatelé celou akci zvládli,“ ocenil
šéftrenér mládeže Jan Šotnar. Turnaje se totiž v různých věkových kategoriích
zúčastnilo 164 týmů ze zhruba 20 zemí z celého světa, hrálo se v deseti
tělocvičnách. „Ubytování, stravování, servis během zápasů, vše bylo na velice
vysoké úrovni. Klubu i městu Litoměřice jsme udělali pěknou reklamu,“ dodal s
tím, že za předvedené výkony ocenili Slavoj i pořadatelé a soupeři.
•

Voda z vrtů zaplní bazény a poskytne závlahu zeleni: Hloubení celkem šesti
vrtů probíhalo v uplynulých dnech v Litoměřicích. Pět z nich se nachází na
koupališti, šestý pak v ulici Mezibraní. Vrty na koupališti o průměru 20 centimetrů
dosahují hloubky 25 metrů. Voda z nich již brzy zaplní bazény a zároveň
poslouží jako závlaha pro trávník. Dvojnásobně hluboký, tedy padesátimetrový
vrt, se od včerejška nachází v ulici Mezibraní, kde poskytne dostatek vody nové
zeleni, jejíž vybudování je zde připravováno.

•

Tržnice odkazuje na komika: Opravená tržnice u hradeb nese jméno Felixe
Holzmanna. Každý pátek zde najdete sezonní zboží z regionu. Napoprvé dobré.
Premiérový z nových farmářských trhů, které v zrekonstruované tržnici v
Litoměřicích začal pořádat Libor Uhlík, se povedly. Budou se opakovat každý
pátek možná až do prosince. Farmářské trhy s lokálními produkty od malých
živnostníků z regionu s úspěchem pořádají i v Lovosicích a Roudnici. Se včerejší
premiérou těch litoměřických město zahájilo turistickou sezonu a dalo nedávno
zvelebenému prostoru název. Tržnici včera žehnal páter Josef Szeliga. U
některých lidí vzbudil akt údiv. „Žehnají se i věci, které se používají každodenně.
Jako nedávno most generála Chábery. Pán Ježíš chodil také mezi lidi,“
připomněl duchovní. „Chceme poprosit, aby potraviny z trhu byly čerstvé a
zdravé a konal se tu poctivý obchod i setkávání lidí,“ dodal Szeliga. Tržnice je
nově pojmenována po komikovi Felixi Holzmannovi, který žil dříve v
Litoměřicích. „Naše aktivní občany po něm napadlo něco pojmenovat,
zaměstnanci úřadu navrhli novou tržnici,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.
Spolu s ostatními radními včera v areálu odhalil výstavu o historii města, a to v
rámci oslav 800 let jeho výročí.

•

Umělci představili litografii: Litoměřice hostily sympozium litografie. Komorní
atmosféru si chválili umělci z celé Evropy. Litografové z celé Evropy se o víkendu
sjeli do Litoměřic na mezinárodní sympozium. Přednášky v litografické dílně
nedaleko parkánů nazvané Litho Lito byly určeny zájemcům o toto tradiční
umění. Dnes profesionálové přejíždějí do Ústí nad Labem, kde o litografii poučí
studenty Fakulty umění a designu UJEP. S pracemi, které na sympoziu vznikly,
lidi v září seznámí výstava v galerii Gotické dvojče. Sympozium pořádala
umělkyně a pedagožka Lenka Kahuda Klokočková. Přízemí památkově
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chráněného domu ze 16. století v Jezuitské ulici si od roku 2017 pronajímá od
města. „V Česku se nyní žádné litografické sympozium nekoná,“ připomněla
umělkyně. „Může být cenným přínosem pro zdejší i přeshraniční grafickou obec,
stejně tak pro další vývoj studentů,“ dodala. V sobotu před zraky veřejnosti
pracovalo několik umělců na jejím lisu Adast Zetacont vyrobeném víc než před
půl stoletím v Blansku u Brna. Kahuda Klokočková stroj do Litoměřic vezla po
částech, každá z bočnic váží 400 kilogramů. „Šest chlapů si zamakalo,“ ohlédla
se.

Autorkou díla je Veronika Moravcová
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Květen
•

Stovky lidí protestovaly proti prodeji nemocnice: Občané manifestovali a
pochodovali. Vadí jim záměr radních prodat všechny akcie nemocnice. Hojná
účast provázela středeční manifestaci proti plánu radních prodat 100 procent
akcií litoměřické nemocnice. Akci svolal personál špitálu, který také organizoval
petici proti prodeji. Před nemocnicí se dopoledne sešly stovky lidí, po projevech
se všichni vydali průvodem na Mírové náměstí. Představitelé petičního výboru
tu nepřítomným radním symbolicky předali archy. Nyní je na nich podepsáno
kolem 7000 lidí. Zástupce Ústeckého kraje na akci znovu deklaroval
připravenost hejtmanství převzít nemocnici v Litoměřicích pod křídla společnosti
Krajská zdravotní. Organizátoři petice nyní intenzivně pracují na přípravě
závazného místního referenda o otázce prodeje nemocnice. Vedení města na
petici reagovalo minulý týden. Radní apelovali na uklidnění emocí. S tím mají
lidé z petičního výboru problém. „Říkají, že vnášíme neklid a něco špatného.
Jen se přitom dožadujeme svých občanských práv a možnosti diskuse,“ uvedl
na středeční manifestaci proti prodeji špitálu jeho primář Zoran Nerandžič.
Vedoucí nemocničního oddělení rozvoje Miroslav Janošík kvitoval stovky lidí,
které na mítink dorazily. „Z vedení města jsme slyšeli, že protest organizuje
hrstka zaměstnanců nemocnice. Já si naopak myslím, že hrstka vedoucích
představitelů města chce nemocnici prodat,“ poznamenal Janošík.

•

Gymnazisté zkusili volit nanečisto: Žáci litoměřického Gymnázia Josefa
Jungmanna si v úterý vyzkoušeli volby do Evropského parlamentu (EP). Volit
však mohli pouze studenti starší patnácti let. Volby provázelo vše, co k nim patří.
Nechyběla volební komise, která registrovala zúčastněné „voliče“, volební lístky
se všemi 40 subjekty, které se účastní regulérních voleb do EP, plenta, za
kterou mohli žáci zaškrtnout svou volbu, ani volební urna se státním znakem. V
litoměřickém okrese se voleb nanečisto účastnili ještě žáci gymnázia v Roudnici
nad Labem a v Lovosicích. V celém Ústeckém kraji se do voleb v úterý 7. a ve
čtvrtek 9. května zapojilo 20 škol a v celé republice to bylo 255 středních škol.
Výsledky Studentských voleb budou známy 9. května.

•

Na krátké vodítko si zvykli: Rok platí v Litoměřicích vyhláška o maximální
povolené délce vodítka pro psy. Strážníci za její porušení dosud nikomu pokutu
nedali. V květnu loňského roku začala v Litoměřicích platit obecně závazná
vyhláška, podle které se pes může vést po městských komunikacích na vodítku
o maximální délce 1,5 metru. Zpočátku budil předpis kontroverze a rozdělil
veřejnost na dva tábory pejskaře a chodce a cyklisty. Mnozí majitelé čtyřnohých
mazlíčků se s vyhláškou stále nesmířili, a i po roce ji považují za diskriminační.
„Veřejnost vyhlášku přijala dobře. Strážníci zatím za porušení vyhlášky
nemuseli pokutu udělit, vše se zatím podařilo vyřešit domluvou,“ přibližuje
ředitel městské policie Ivan Králik a dodává, že vyhláška vznikla především z
preventivních důvodů.

•

Rulandské bílé je šampionem Litoměřického hroznu 2019: Rulandské bílé
ročník 2018 pozdní sběr z České zemědělské univerzity v Praze, vinařství
Mělník, je šampionem Litoměřického hroznu 2019. Rozhodli o tom porotci, kteří
v úterý 7. května v Hradu Litoměřice hodnotili 105 do soutěže přihlášených
vzorků vín, pocházejících z 21 vinařství. Velký úspěch zaznamenal i Školní
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statek Mělník, který si z Litoměřic odváží hned tři medaile. Celkem hodnotitelé
udělili 6 zlatých a 25 stříbrných medailí. Převládala vína bílá. Ceny pro
šampiona a zlaté a stříbrné medaile budou vítězům předány v hradu 1. června,
kdy se uskuteční již 8. ročník Litoměřického hroznu, tedy soutěžní, prezentační
a prodejní výstavy vín.
•

Petice skončila, boj začíná: Do svého závěru dospěla petiční akce proti
prodeji litoměřické nemocnice. Dalším krokem je vyvolání referenda. Přiostřuje
se. Zaměstnanci litoměřické nemocnice ukončili sběr podpisů pod petici proti
zamýšlenému prodeji 100 procent akcií špitálu a chystají další krok.
Referendum. Poslední podpisy na petici přibyly v pátek 10. května. „Následuje
sběr všech podepsaných petičních archů a sčítání podpisů. Začátkem příštího
týdne bude petice se všemi podepsanými archy oficiálně předána na Městský
úřad Litoměřice,“ hlásí petiční výbor Nemocnice Litoměřice. Zastupitelstvo
města by se tímto tématem mělo zabývat na svém nejbližším zasedání, tedy
13. června. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč se k dané situaci zatím
podrobněji nevyjádřil. „Petiční výbor se mnou dosud nejednal, nevyvolal žádné
jednání, ani nezaslal informace související s chystaným postupem. Informace
mám pouze z médií, se kterými petiční výbor komunikuje,“ komentuje celou
situaci Chlupáč. Ten se v pátek nacházel v Kyškovicích na akci Klubu starostů
malých obcí, kde s dalšími 30 představiteli obcí na Litoměřicku projednával i
situaci ohledně prodeje litoměřické nemocnice. „Zaznívaly různé názory a
návrhy. Věřím ale, že se mi podařilo mnohé otázky zodpovědět a vysvětlit.
Cílem našeho snažení je totiž stabilizovat fungování naší nemocnice do dalších
let,“ vysvětluje starosta Litoměřic na svém facebookovém profilu. V referendu
by se obyvatelé Litoměřic měli vyslovit pro nebo proti zastavení procesu
směřujícího k prodeji nemocnice soukromoprávnímu subjektu. „Podpisová akce
pro návrh na konání místního referenda bude probíhat od 13. května. Podpořit
ji bude možné na čtyřech místech v Litoměřicích, a to před nemocnicí, před
Kauflandem, na Mírovém náměstí v knihkupectví Martin a v Pokratické lékárně
Jepharma,“ upřesňuje Martin Bukvář, člen petičního výboru a odborový předák
nemocnice v Litoměřicích. Aby však mohlo být referendum vypsáno, je třeba,
aby ho v rámci podpisové akce podpořilo minimálně 20 procent občanů starších
18 let s trvalým bydlištěm v Litoměřicích. Obec pak má na reakci na takto
podaný podnět občanů 90 dní. V této době nesmí v dané záležitosti činit žádné
kroky či přijímat rozhodnutí. O záměru prodeje 100 % akcií litoměřické
nemocnice jednala Rada města na svém zasedání 11. března. Podle
místostarosty a poslance Karla Krejzy nešlo o politické, ale o ekonomické
rozhodnutí. Město totiž musí nemocnici čím dál víc přispívat na mzdy. „Nechci
být svědkem toho, že nebudeme moct investovat do oprav škol nebo silnic,“
varoval Krejza. Rozhodnutí o záměru prodeje akcií okamžitě spustilo vlnu
nesouhlasu jak mezi opozičními zastupiteli, tak u veřejnosti.

•

Autobusem až na náměstí: Poprvé v historii Litoměřic se obyvatelé dostanou
autobusem městské hromadné dopravy až na Mírové náměstí. Zelený minibus
si už prošel první zkušební jízdou a v úterý si projel novou trasu. Nově zřízená
zastávka by se měla nacházet poblíž vjezdu na náměstí z Lidické ulice u
podloubí bývalého domu módy. Odtud minibus odbočí do ulice Michalská, kde
se napojí na už stávající linku, a dále bude pokračovat podle platného jízdního
řádu.
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•

Litoměřický Máj si připomene šedesátiny!: Neuvěřitelných šedesát let svého
vzniku si v sobotu 11. května v Lovosicích připomene litoměřický dívčí pěvecký
sbor Máj. Součástí „Májového koncertu“, který v Centru kultury v Lovosicích
začne v 16 hodin, bude i setkání bývalých zpěvaček sboru, který dlouhá léta
fungoval pod litoměřickou střední pedagogickou školou. Májem prošlo během
jeho existence přes 1 100 studentek nejen z Litoměřicka. K největším
úspěchům se sbor vypracoval v 90. letech minulého století, kdy v letech 1990,
1992 a 1994 dosáhl na nejvyšší ohodnocení v mezinárodní soutěži v belgickém
Neerpeltu a v roce 1998 na soutěži ve Vatikánu.

•

Noc literatury přilákala na zajímavé tituly: Ve čtvrtek 9. května proběhla již
po šesté v Litoměřicích Noc literatury. V Kávovně v Malé Dominikánské četl
Jakub Vitko ukázku z knihy francouzského autora V sibiřských lesích a Tomáš
Hart ze ZUŠ Litoměřice si vybral Pražské jaro od Simona Mawer. V Gotickém
Dvojčeti četla Eva Andělová z Hynkova hravého divadla úryvek z dílka italské
autorky Navrátilka. Členky ZUŠ Litoměřice Petra Vališová a Rozálie Vraná si
vybraly švédskou spisovatelku a její Expedici od Bei Uusma. Přestávky mezi
čtením vyplnila svými písničkami kapela Fridrich a Fridrich. Třetím místem, kde
si mohli návštěvníci vychutnat atmosféru čtení pod hvězdami, byl prostor před
Divadlem K. H. Máchy. I tam četli ze ZUŠ. Aleš Pařízek Knihu o moři norského
autora a Eliška Vytrhlíková úryvek z knihy Hlavní město.

•

Město mění způsob sekání trávy. Reaguje tak na málo srážek: Ve městě se
mění způsob sekání trávy. Nově se bude udržovat porost vyšší. Město tak
reaguje na nedostatek srážek. Vyšší travnatý porost totiž snižuje výpar vody a
kryje povrch země. Tráva nebude růst takzvaně na divoko, ale bude sečena
sekačkami na nejvyšší možnou délku.

•

Protestovali proti Benešové: Demonstrace proti jmenování Marie Benešové
(nestraník za ANO) ministryní spravedlnosti se v pondělí navečer konala také v
Litoměřicích. Podle jedné z pořadatelek Renaty Vášové (Strana zelených) se
před radnicí na Mírovém náměstí sešlo ještě více lidí než na té poslední, která
tu proběhla předminulé pondělí. Vystřídalo se několik řečníků včetně filozofa
Martina Šimsy nebo advokátky Radky Šumerové. Lidé přitom drželi
transparenty s hesly jako „Litoměřice si nekoupíš“, „Babiše před soud“ či „Proti
aroganci moci“. Demonstrující podepisovali petice platformy Milion chvilek pro
demokracii za odstoupení Babiše nebo ministra kultury Antonína Staňka
(ČSSD). Další tisíce hlav se sešly ve víc než 100 obcích ČR. Nejvíc jich dorazilo
na pražské Staroměstské náměstí.

•

Lidé dál bojují za nemocnici: Do další fáze vstoupilo úsilí petičního výboru z
řad personálu litoměřické nemocnice. Po uzavření petice proti záměru radních
prodat akcie špitálu se ve městě sbírají podpisy potřebné k vyvolání referenda.
Jeho výsledek by byl pro zastupitele závazný. Podpisy lidé nechávají
dobrovolníkům například u knihkupectví na Mírovém náměstí nebo před
Kauflandem. „První den se jich sešlo 600 až 700,“ bilancovala lékařka Zdeňka
Klementová. Petiční výbor v úterý vyjel do Ploskovic za starosty malých obcí
Litoměřicka. Lékaři a sestry je seznámili se svými argumenty proti prodeji
nemocnice. Ten podporuje ODS, která má nejvíce míst v radě města. Proč tak
strana smýšlí, o tom minulý týden své kolegy z regionu informoval v Kyškovicích
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starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Ve středu míří výbor na jednání s
hejtmanem Ústeckého kraje.
•

Deště se účastníci Férové snídaně nezalekli: I přes nepříznivé počasí přišlo
v sobotu do Jiráskových sadů férově posnídat téměř sedm desítek lidí. Voňavé
bábovky, chutné pomazánky se surovinami od místních pěstitelů, buchty a
sušenky připravené z biopotravin, doma upečené pečivo, fairtradová káva, čaj
nebo kakao. To byly nejčastější dobroty, které si účastníci s sebou přinesli na
Férovou snídani. Piknikový happening se konal na 193 místech v republice. V
Litoměřicích se lidé sešli již podeváté.

•

V Litoměřicích jsou stovky lidí v bytové nouzi: Na ubytovnách, v azylových
domech, v bytech bez vody či záchodu nebo přímo na ulici žije v Litoměřicích
555 osob. Vyplývá to z údajů organizace Lumos, která šest měsíců intenzivně
sbírala všechna dostupná data. Alarmující je zejména zjištění, že se v závažné
bytové nouzi nachází také 175 nezletilých dětí.

•

Prodej nemocnice? Řeší ho už i v obcích a na kraji: Starosta Litoměřic i
zaměstnanci špitálu protestující proti záměru jeho prodeje lobbují u hlav obcí i
Ústeckého kraje. Stejná čísla, dva různé výklady. Řeč je o ekonomické situaci
litoměřické nemocnice. Tu jinak interpretují radní, kteří chtějí prodat její akcie, a
jinak část zaměstnanců špitálu, kteří proti tomuto záměru protestují. Lidé z
nemocnice svůj pohled představili v úterý v Ploskovicích víc než 20 starostům
obcí Litoměřicka, odkud mají lidé do špitálu nejblíž. Naopak pro prodej u nich v
uplynulých dnech argumentoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Ve středu
se o nemocnici diskutovalo i na krajském úřadu. Zaměstnanci z řad zdravotníků
i vedoucích pracovníků špitálu iniciovali petici proti prodeji nemocnice, kterou
podepsalo přes 9 000 lidí. Teď rozjeli i podpisovou akci za místní referendum,
v němž by o (ne)prodeji špitálu rozhodli sami obyvatelé Litoměřic. Nasazení
týmu pochválil starosta Lovosic. S vlastním názorem by ale počkal. „K
rozhodnutí o podpoře potřebujeme písemně syrová data, abychom věděli, zda
je nemocnice opravdu soběstačná,“ prohlásil starosta Milan Dian. Narážel na
to, že podle litoměřických radních se špitál bez finanční podpory města
neobejde. Petičníci ale tvrdí, že zařízení je dlouhodobě v plusu a příspěvek
nepotřebuje. „To, že nám město musí doplácet, je vyvoláno záměrně. Je to
patrné, odpovídají tomu hospodářské výsledky. Město nám posílá peníze na
výplaty, protože chce,“ uvedl jeden z iniciátorů petice, vedoucí oddělení rozvoje
Miroslav Janošík.

•

Tanečníci z DMC Revolution se v Brně neztratili, mají bronz: O uplynulém
víkendu proběhla na Moravě kultovní akce streetdancerů Beat Street, jež byla i
mistrovstvím ČR tanečních technik a stylů. Na akci nechyběla litoměřickolovosická taneční škola DMC Revolution. Tanečníci dětské věkové kategorie
museli projít velkým sítem, než se nominovali. Jejich choreografie Ninja Hop
získala v konkurenci 27 ostatních z celé ČR bronz. Tanečníci tak přivezli do
Litoměřic post druhých vicemistrů ČR ve své kategorii. Tato parta tak navázala
na titul vicemistrů Čech 2019 další taneční organizace Czech Dance Tour a je
želízkem v ohni pro závěrečné finále na MČR, které proběhne koncem května
v Praze.
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•

Zřídili sbírku na dílo k 30 letům od „sametové revoluce“: Zdejší ODS
připomíná, že na podzim uběhne 30 let od pádu totality. „A protože je u nás
svoboda stále ještě křehkou věcí, rozhodli jsme se společně s jedním z přímých
aktérů, Alexandrem Vondrou, uspořádat veřejnou sbírku na zhotovení a
instalaci uměleckého díla, které by v Litoměřicích mělo 30. výročí událostí 17.
listopadu 1989 připomínat nejen dalším generacím, ale i té současné,“ říkají
členové litoměřické ODS. Lidé podle nich asi již trochu zapomněli, jak to u nás
před 30 lety vypadalo. Půjde o dílo litoměřické umělkyně, které bude pracovat
s motivem české trikolory. „Jsme předběžně dohodnuti s Alžbětou
Kumstátovou, se kterou bychom měli v nejbližších dnech podepsat i smlouvu o
vyhotovení díla,“ prozradil Filip Hrbek z litoměřické ODS. Příspěvky lze posílat
na č.ú. 2201586510/2010. Sbírka bude ukončena k 30. září, aby mohlo být dílo
včas zhotoveno a odhaleno.

•

Zástupci Evropské komise navštívili geotermální centrum: Zástupci
Evropské komise navštívili minulý týden Centrum pro výzkum geotermální
energie Ringen. Vedoucí kabinetu místopředsedy EK Juraj Nociar ho ocenil.
Neřeší prý jen problém kraje či ČR, ale lze ho aplikovat i v jiných lokalitách EU
s vhodnými geologickými podmínkami, kde řeší podobný problém, náhradu
hnědého uhlí jako již nevyhovujícího zdroje vytápění. Projekt byl označen za
velmi dobře připravený a má tedy šanci získat potřebné financování z
evropských zdrojů. EU hodlá podporovat strádající průmyslové regiony v době
útlumu těžby uhlí a podporovat nové technologie pro výrobu energie.

•

Pivo Kalich? Bude příští rok: Rekonstrukce bývalého pivovaru běží podle
plánu, nájemce už plánuje výstav. Také už máte chutě na staronové pivo
Kalich? Když všechno klapne, napijete se ho napřesrok. Pokročila totiž
rekonstrukce bývalého pivovaru, kde se bude vařit. Díky podpoře vládního
programu RE: START má být hotovo na konci roku. Hned po Novém roce
plánuje nový nájemce začít vařit pivo. Na stavbu včera radnice pozvala
novináře. „Jsme programu vděční, že můžeme začít s postupnou obnovou
pivovaru v brownfieldu v centru města, který nám nedělá jméno. A jsme rádi, že
se nám podařilo najít jeho smysluplné využití,“ konstatoval místostarosta Karel
Krejza. Dělníci se zapotí. „Provozní problémy při stavbě jsou, objevují se
neprozkoumané prostory, sklepy. Ale zatím jsme nemuseli řešit žádný velký
problém,“ doplnil Krejza. Závratné vícenáklady prý městu nehrozí. I když ke
změnám oproti původnímu projektu došlo.

•

Zastavení prodeje jim nestačí: Radní pozastavili prodej špitálu. Lidem, kteří
iniciovali petici i referendum, to ale nestačí. Chtějí zrušenou diskusi i hlavu šéfa
špitálu. Nedostatečné jsou podle lidí z nemocnice kroky města reagující na vlnu
odporu proti zamýšlenému prodeji špitálu. Tedy těch, kteří dali dohromady
nejprve petici a pak i vyvolání referenda. „Výsledek jednání rady považujeme
za dílčí úspěch,“ uvedli s tím, že jim však zcela chybí komunikace mezi zástupci
města, občany, zaměstnanci a starosty okolních obcí. I proto jim vadí, že město
zrušilo plánovanou diskusi 11. června, kam podle nich měl zavítat i ministr
zdravotnictví. „Je pozastavení procesu prodeje nemocnice soukromému
provozovateli vstřícným krokem vůči více než 10 tisícům občanů města a
regionu, kteří podepsali petici proti prodeji nemocnice?“ ptají se lidé z petičního
výboru. Jak město informovalo, rada nabízí místa v představenstvu a dozorčí
41

radě nemocnice lidem z petičního výboru, konkrétně primáři nemocnice Janu
Milotovi a vedoucímu jejího oddělení rozvoje Miroslavu Janošíkovi. To se jim
ale nezdá a chtěli by nejspíš rezignaci ředitele. „Co sleduje rada nabídkou míst
místo vyřešení jasného střetu zájmů předsedy představenstva a předsedy
dozorčí rady, kteří jsou současně jejími členy a dle našeho názoru naprosto
nehájí zájmy nemocnice a jejích zaměstnanců? Proč nepovolá k odpovědnosti
ředitele nemocnice?“ ptají se lidé z petičního výboru. Podle nich není řešena
neustále se prohlubující krizová personální situace vzniklá údajně důsledkem
dlouhodobě záměrně špatné personální politiky managementu nemocnice.
Jejich podpisová akce k vyvolání referenda tak nadále pokračuje i přesto, že už
během prvního týdne byl násobně překročen zákonem stanovený prahový
počet podpisů.
•

Do Bruselu chtějí i politici z regionu. Volit je lze i dnes: Volby do Evropského
parlamentu vypukly včera. Zájem o ně byl nízký. Jako první včera za plentou v
11. volebním okrsku v Litoměřicích zašustil 20letý student Jan Stehlík. „Je to
národní povinnost,“ konstatoval mladý muž předtím, než vhodil lístek do urny v
hasičárně poblíž sídliště Cihelna, kde má trvalé bydliště. Ještě do dvou
odpoledne máte čas i vy. Trefíte. Ke změnám v rozmístění volebních místností
ve velkých městech okresu skoro nedošlo. Jen jednu hlásí Roudnice n. L.
„Volební místnost z jídelny nemocnice se z technických důvodů přesunula do
budovy bývalé porodnice,“ přiblížil mluvčí města Jan Vancl. V Roudnici byl
značný zájem o voličské průkazy. Stáli o ně místní, kteří jsou na cestách a chtějí
tam volit. „Teď si zažádalo 47 lidí, při minulých volbách do Evropského
parlamentu 18,“ vyčíslil Vancl. V Litoměřicích bylo žadatelů 125 oproti 43 v roce
2014. „O možnost volit žádalo i osm cizinců, kteří tu mají trvalé bydliště,“ doplnil
vedoucí správního odboru Litoměřice Jaroslav Lachman. Velký zájem volit
naopak nepanoval mezi dlouhodobě nemocnými ve špitálech. O voličský průkaz
zažádali pouze dva pacienti oddělení následné a rehabilitační péče v Podřipské
nemocnici. V té litoměřické nikdo. „Uzávěrka zvláštního seznamu voličů byla tři
týdny před volbami, obvykle je to týden,“ vysvětlila mluvčí litoměřického špitálu
Naděžda Křečková s tím, že se přihlásili jen tři lidé na voličské průkazy. A kdo
z regionálních politiků, kteří se o 21 českých křesel v Bruselu ucházejí, má
největší šanci? Z 3. místa za Piráty kandiduje poslanec Mikuláš Peksa z
Litoměřic, jako 5. za komunisty Lukáš Pařízek ze stejného města. Pořadím
můžou zahýbat i preferenční hlasy, každý volič má dva. Třeba až z 15. místa
pomůžou Alexandru Vondrovi (ODS), odnedávna také Litoměřičanovi.

•

Noc kostelů lidi přilákala: Kulturu, poučení i pohroužení do sebe v pátek večer
nabídla tradiční Noc kostelů. Svatostánky byly na mnoha místech otevřeny až
do noci. „Ne proto, aby vzbudily senzaci, ale protože posvátné místo modliteb,
bohoslužeb a meditací je i kulturním dědictvím našich předků,“ řekl biskup
litoměřický Jan Baxant. V Litoměřicích se akce rozjela v šest. V kostele Všech
svatých sloužil mši Józef Szeliga, hrály tam varhany. Ve Zvěstování P. Marie
přednášel historik umění Ľubomír Turčan. Ve Svatém Jakubu lidé vhazovali do
krabičky s Nebeskou poštou přání, za která se pomodlí katolíci z Děkanského
kostela. Ve Svaté Ludmile hrály flétny i violoncella a pro děti tu byla i dílnička k
výtvarné soutěži Noemova archa.
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•

Z Litoměřicka vzešli dva europoslanci: Alexandr Vondra z Litoměřic
přeskočil díky preferenčním hlasům až z 15. místa kandidátky další adepty ODS
na křeslo v Bruselu. Byl zvolen europoslancem stejně jako trojka za Piráty
Mikuláš Peksa, který je také z Litoměřic.

•

Mají toho dost i na Litoměřicku: Proti jednání trestně stíhaného premiéra
Andreje Babiše a za demisi Marie Benešové z místa ministryně spravedlnosti
jsou lidé, kteří v úterý demonstrovali na náměstích. V Litoměřicích jich bylo přes
dvě stě stejně jako v Roudnici, v Lovosicích se jich sešlo kolem 70, v Úštěku
kolem 50. „Naše země má mnoho velkých problémů. Vláda je ale neřeší.
Jedinou starostí premiéra totiž je, jak se vymotat ze svých osobních problémů.
Proto se připojujeme k celonárodní vlně protestů za nezávislost justice,“
proklamovali organizátoři protestů. Odpůrci premiérových kroků se v úterý po
celé zemi sešli už popáté. „Nebudou-li naše požadavky splněny, sejdeme se
všichni 4. června v 18.30 opět na Václaváku,“ upozornili.
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Červen
•

Ovoce bude méně než loni: I přes škody, které způsobily jarní mrazy, se do
dvou týdnů začnou v sadech pod Hazmburkem sklízet první třešně. Loňská
průměrná úroda ovoce, ovlivněná hlavně suchem, se letos v regionu bude
zřejmě opakovat. Stromy sice dobře odkvetly, ale zárodky plodů zejména u
jabloní a hrušní poničily jarní mrazíky. Poškození nebylo naštěstí plošné, ale
viditelné je hlavně v kotlinách, kde byl mráz větší.

•

Města Litoměřicka se připojila k pietě za zabitého místostarostu: Města
Litoměřice a Roudnice n. L. se s dalšími městy a obcemi České republiky
připojila k vyjádření soustrasti rodině tragicky zemřelého místostarosty obce
Dražůvky Rudolfa Štose. Ten zahynul 24. května při řešení sousedských sporů.
Černé vlajky na radnicích měst na znamení smutku zavlály především v sobotu
1. června, v den konání pohřbu, jako symbol společné hluboké lítosti nad touto
tragickou událostí a sounáležitosti s truchlící rodinou.

•

V Litoměřicích vzniklo jedinečné Centrum pro výzkum geotermální
energie RINGEN: V zadní části bývalých Jiříkových kasáren za poslední rok
vyrostlo zbrusu nové Centrum pro výzkum geotermální energie RINGEN.
Stavba stála přes 40 milionů korun z evropských zdrojů. Kromě přednáškového
sálu zahrnuje i čtyři laboratoře, sklady a zázemí pro ubytování vědců.
Představitelé města i akademici včera objekt ukázali novinářům. Na pracovišti
to už žilo. Testovali tu novou aparaturu na takzvané karotážní měření s
hloubkovým dosahem 300 metrů. „Vytahujeme sondu, která měřila elektrický
odpor a teplotu,“ prozradil Josef Vlček z Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy. Rozezvučela se i malá vrtná souprava. „Dají se s ní dělat drobné
sondovací práce do hloubky 10-15 metrů v měkkém prostředí,“ popsal Tomáš
Nýdl z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd. Vedení města je na
projekt pyšné. „Litoměřice vkročily do významné fáze výzkumu geotermální
energie,“ zmínila při otevření centra mluvčí města Eva Břeňová s tím, že jde o
pilotní projekt v celé ČR. Jak připomněl starosta Ladislav Chlupáč, centrum bylo
vybudováno ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a na souvisejícím projektu
RINGEN se podílí celá řada partnerů. „My se tou myšlenkou zaobíráme už od
roku 2004, kdy jsme navštívili některé podobné projekty v Evropě. Věřím, že jde
o krok k vlastnímu projektu, který by měl při vytápění nahradit nekvalitní hnědé
uhlí geotermální energií,“ řekl starosta. … Prvotní plány centra nastínil jeho
ředitel Tomáš Fišer. „V nejbližších dnech chceme dozařídit laboratoře přístroji,
které jsme pořídili.“ Náklaďák jeden zrovna včera přivezl. „V dalších týdnech
máme v plánu upravit vrt, který je jádrem centra, abychom v něm mohli změřit
tektonické napětí a porušení hornin v hloubce,“ doplnil Fišer. V delším horizontu
plánují v centru hlubší vrt, který by v kombinaci s tím stávajícím chtěli použít na
vytvoření geotermálního výměníku na testování možnosti ohřívání vody
zemským teplem. Projekt ale všem lidem z města nevoní. Kritici poukazují na
to, že Litoměřicím dosud nepřinesl reálné výsledky, a to přes nemalé investice
z městské kasy. Někdo kvůli tomuto přesvědčení dokonce v březnu přetřel
narůžovo uzávěr hlavního geotermálního vrtu. Teď už je hlavice opět
přemalovaná načerno, jen na šroubech je růžová ještě patrná.
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•

Zahradu při ZUŠ Open rozezněly orchestry i sólisté: Pop, rock, swing i jiné
žánry zněly ve čtyřhodinovém proudu živé hudby v poslední květnový den v
areálu litoměřické ZUŠ. Tradiční „Zahrada orchestrů“ byla v pořadí už šestá a
byl o ni velký zájem, kapely i sólisty si přišlo poslechnout více než dvě stě
diváků. V průběhu programu se publiku představily pod vedením svých
pedagogů kapely ZUŠ, ale příjemné odpoledne i podvečer zpestřili i sólisté.

•

Referendum chtějí později: Odpůrci prodeje nemocnice sbírali podpisy pro
vypsání referenda. Mají jich dost, ale hlasování už v září odmítají. Splněno.
Podpisů občanů města potřebných k vypsání referenda o prodeji nemocnice má
prý přípravný výbor tolik, že to bohatě překročilo zákonnou 10procentní hranici.
Starosta města Ladislav Chlupáč (ODS) proto vyzval výbor, aby do pátku 7.
června dodal otázku a podpisové archy pro ověření hlasů. Zastupitelé by
nadcházející čtvrtek rozhodli o vypsání referenda v září. Tajemník Milan Čigáš
ale potvrdil, že v pátek ve 14.30 hodin podatelna úřadu zavřela, aniž by
požadovaná data dorazila. Výboru přijde zářijový termín nevhodný a jeho
členové se obávají, že by k němu nepřišlo potřebných 7000 lidí, aby byl
výsledek závazný. Proto bude prosazovat konání referenda až při nejbližších
volbách, kdy se dá u uren čekat víc lidí. Mělo by to být nejspíš v roce 2020 při
volbách do krajského zastupitelstva. Záměrem výboru je, aby do té doby radní
o prodeji nemocnice nemohli rozhodnout. Už jen údajných skoro 6000 hlasů pro
referendum a 10 tisíc podpisů pod předchozí peticí výbor považuje za pádný
argument pro rozhodnutí zastupitelů podle jeho not. „Počet podpisů je
dostatečný, aby orgány města začaly respektovat vůli veřejnosti a okamžitě
ukončily, nikoli pouze dočasně pozastavily veškeré kroky směřující k prodeji
nemocnice,“ uvedla zmocněnkyně výboru Alena Rožcová s tím, že tak aspoň
město ušetří náklady na referendum. Ty by se mohly vyšplhat až na 600 tisíc.

•

Vítězným projektem rozpočtování je dětské hřiště: Participativní
rozpočtování pro rok 2019 již má svého vítěze. Nejvíce bodů získalo ve
veřejném hlasování vybudování dětského hřiště při Základní škole Havlíčkova.
S celkem 267 hlasy tak s velkým náskokem předehnalo další tři přihlášené
projekty. Na druhém místě skončila „Naučná stezka na Mostné hoře“ se 74
hlasy, pro „Lelkování v Litoměřicích bylo 42 respondentů, nejméně lidí (21) se
přiklonilo k vybudování „discgolfového hřiště“.

•

Akce s menšinami mají cenu: Úsilí studentů z litoměřického gymnázia ocenil
Člověk v tísni. Potvrzeno. Studenti Gymnázia J. Jungmanna besedami o
menšinách v sále Okamžiku zlepšují své okolí. S projektem, který funguje už
sedmým rokem, „vyfoukli“ před nosem ostatním přihlášeným středoškolákům z
celé země cenu Gratias tibi. Udílí ji nezisková organizace Člověk v tísni aktivním
mladým lidem, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Za to získali
vzdělávací cestu do Bruselu organizovanou Evropskou komisí. Více než desítka
besed dosud nepředstavila jen Ukrajince, Američany v Česku, Židy a jiné
národnostní či náboženské menšiny. Zabývaly se také třeba homosexuály,
vegany nebo mladými politiky. „Náš projekt se zabývá citlivými tématy napříč
společností, snaží se vytvořit neutrální prostor pro diskusi o tématech, o kterých
se lidé většinou nebaví,“ přibližuje absolvent Benedikt Janda. Podle jeho
vrstevníka Martina Khodera besedy navštěvují zejména starší lidé, pro které je
to někdy jediná možnost, jak menšiny poznat. V porotě zasedli experti z
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Knihovny V. Havla, Rádia 1, Skautského institutu a České televize. „Ocenili
jsme samostatnost studentů při pravidelném pořádání debat a jejich odvahu
odstraňovat předsudky skrze přímou zkušenost s konkrétními lidmi,“ uvádí
porotkyně z ČT Jana Kozojedová. Cenu v pražském kině Lucerna 15. května
přebírali čtvrťáci, kteří mají po maturitě a s besedami končí. Byli s nimi ale i
prváci, kteří to po nich převezmou. V publiku seděl učitel češtiny a dějepisu Petr
Bašus, který jediný pamatuje všechny besedy. První uspořádal s tehdejšími
studenty v roce 2013.
•

Střelecký ostrov ovládl Bezva Fest: Na děti a rodiče cílil první ročník
rodinného festivalu Bezva Fest, který se v sobotu konal na celém Střeleckém
ostrově. Zpěvák Pavel Calta, youtuberka Mína i parkourista Tary, to byly hlavní
taháky, které na akci přilákaly davy lidí. Kromě kulturního programu s
mladičkými hvězdami organizátoři pro děti přichystali spoustu oddechových i
adrenalinových atrakcí a interaktivních her. Místní sportovní kluby na ostrově
lovily nové talenty, lidé mohli podpořit litoměřické neziskovky pomáhající
potřebným. Představily se i složky integrovaného záchranného systému a
rodiče ocenili plejádu stánků s dobrým jídlem a pitím.

•

Zajídá se jim už Babišův chléb i hry: Všude samá řepka, řepka. Takovou
písní zahájila v Litoměřicích mladičká zpěvačka úterní demonstraci proti
posledním kauzám trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. „Jsem ráda, že
se nás i přes vedro sešlo tolik. Že jsme vyměnili koupaliště za důležité setkání,“
řekla jedna z organizátorek litoměřických mítinků Renata Vášová odhadem víc
než dvousethlavému shromáždění před radnicí. Další z řečnic, advokátka
Radka Šumerová, pozvala lidi na pražskou Letnou, kde se má příští neděli
konat zatím největší demonstrace proti premiérovi. Také v Brozanech nad Ohří
se v úterý sešlo přes 50 odpůrců Babišových kroků. V Roudnici nad Labem jich
bylo cirka 150-200. Demonstrovalo se v celé ČR.

•

Brojili proti prodeji nemocnice: Neformální setkání sympatizantů. To v
původním termínu, kdy vedení města plánovalo velkou diskusi se širokou
veřejností k záměru prodeje litoměřické nemocnice, uspořádal přípravný výbor
referenda k tomuto záměru. Před litoměřickým kulturním domem se v úterý
sešlo 30 až 40 lidí. „Ve čtvrtek se bude konat zastupitelstvo,“ připomněla Alena
Rožcová z výboru. „Radní nás chtějí ukolébat rozhodnutím, že se neprodá 100
procent, nemocnici chtějí prodat nějakým podílem,“ uvedla. Podle ní to zaznělo
ze starostových úst na jednom ze setkání zaměstnanců nemocnice s vedením
města a tím ze zdravotnického zařízení. „Naším záměrem ale je, aby
nemocnice zůstala 100procentně v majetku města. Kdo souhlasí, přijďte na
zastupitelstvo,“ vyzvala Rožcová přítomné.

•

Lidé se mohou vyjádřit k plánovanému obchvatu: Výstavba části obchvatu
Litoměřic by mohla začít zhruba za tři roky. Počítá s tím Ústecký kraj. Podle
informací Českého rozhlasu Sever probíhá momentálně majetkoprávní
vypořádání a výkupy pozemků, aby se s touto investiční akcí mohlo začít.
Následně se bude projektovat, takže reálný začátek prací se předpokládá v roce
2022. K plánům kraje se teď můžou vyjádřit i lidé. „Všichni, kterých se to týká,
mají do 28. června možnost podat své námitky. Bude to také předloženo radě
kraje na jednání 19. června a následně se posoudí, zda bude ukončeno
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zjišťovací řízení, nebo přejde akce do velké EIY,“ upřesnila Magdalena
Fraňková z ústeckého krajského úřadu. Připomínky k přivaděči Prosmyky
přijímá ústecký krajský úřad.
•

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

•

Exšéfka muzea je u soudu: Dlouho očekávané líčení s bývalou ředitelkou
litoměřického muzea Evou Štíbrovou kvůli rozkrádání sbírek ve středu konečně
začalo. Pět let. Tak dlouho trvalo vyšetřování spouště, kterou po sobě v
litoměřickém muzeu nechala jeho dlouholetá ředitelka Eva Štíbrová.
Následovníku Tomáši Wiesnerovi trvala inventarizace ztrát přes tři roky a
zásadně omezila chod zařízení. Jeho předchůdkyni hrozí za zločin porušení
povinnosti při správě cizího majetku až osm let vězení. Kdo vlastně sbírky
rozkrádal? Zatím neznámo. Státní zástupce Josef Zronek v obžalobě uvedl, že
Štíbrová v letech 1974 až 2012 jako ředitelka vlastivědného a později oblastního
muzea jednala v rozporu s pracovní náplní při správě národního majetku a
řádně nepečovala o muzejní sbírky. Kvůli tomu se ztratily tisíce historických
předmětů. Jen vypočítávání všech jejich druhů zabralo ve středu na okresním
soudu čtvrt hodiny. Věci zmizely z depozitáře v Ploskovicích i z hlavní budovy
muzea na Mírovém náměstí. „Obžalovaná nezavedla klíčový režim, klíče byly
volně dostupné zaměstnancům muzea,“ řekl Zronek. Některé vzácné předměty
byly navíc zaměněny za ty nižší hodnoty. Odcizen byl i mimořádně cenný
středověký graduál v hodnotě 900 tisíc korun zapůjčený Státním oblastním
archivem. Jak se zjistilo už dříve, někdo ho vyvezl do Rakouské národní
knihovny. Štíbrová podle obžaloby také nezajistila řádnou ochranu sbírek před
vnějšími vlivy. Ústeckému kraji jako majiteli většiny sbírek vznikla škoda přes
14 milionů.

•

Trampolínistky si vyskákaly zlaté medaile: Největší trampolínový závod pro
děti a mládež v Čechách se uskutečnil ve Dvoře Králové. V kategorii do 10 let
vyskákal zlatou medaili synchronní pár Tereza Kylíšková a Nikola Franková. Na
akci, která se koná pod logem České gymnastické federace, sbírali závodníci
Trampolíny Litoměřice i další úspěchy. „Terezka obsadila i krásné 5. místo mezi
jednotlivkyněmi, kde vyhrála Jolana Opalecká z Liberce,“ vypíchla jeden z nich
Jana Štefaniková. Stejně starým chlapcům dominoval domácí Šimon Kulvait,
litoměřický Johan Vobořil bral bronz. Ve starší kategorii získal litoměřický pár
Bulík Smejkal stříbro, překvapiví vítězové Černý Resler závodí za Pardubice.
„Navíc v silné konkurenci mezi jednotlivci s drtivým náskokem 7 bodů sice vyhrál
Kubík z Kampy Praha před Patrmanem z Liberce, ale litoměřický Jan Ustrnul
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vybojoval skvělý bronz a těšíme se, že o něm ještě uslyšíme,“ doplnila
spokojená Štefaniková. Litoměřická děvčata Janoušková/Němečková mají
nepopulární bramborovou medaili s odstupem za vítězkami z Odoleny Vody, v
kategorii U14 ale získala litoměřická Gabriela Kočí další bronzovou medaili. „Ke
třetímu místu z jednotlivců přidala ještě zlatou medaili v soutěži synchronních
dvojic v páru se Švabíkovou z Kampy Praha,“ přidala poslední medailový zářez
litoměřická trenérka. V nejstarší kategorii U16 skončila litoměřická Kupková
desátá. Trampolínisté Litoměřic budou zanedlouho ve složení Němečková,
Kočí, Foltýn, Bulík, Ustrnul reprezentovat družstvo Ústeckého kraje na Letní
Olympiádě dětí a mládeže v Liberci.
•

Mladí plavci Litoměřic přivezli čtyři medaile z českého poháru: V
Chomutově se konal pohár České republiky jedenáctiletých plavců. Do každé
disciplíny se kvalifikovalo 32 nejlepších závodníku z Čech. Na tuto vrcholnou
soutěž se kvalifikovali celkem čtyři plavci Plaveckého klubu Litoměřice.
Nejúspěšnější byla Nela Guderová, která získal čtyři medaile. Stříbro na 100
metrů znak a tři bronzové medaile na 100 metrů volný způsob, 200 metrů volný
způsob a 200 metrů znak. Bojovný výkon předvedla Alena Hrbáčková. V
disciplíně 100 metrů znak doplavala na solidním 12. místě, přičemž se
kvalifikovala až šestadvacátým časem. Na šestnáctém místě skončil na 100
metrů znak litoměřický zástupce Tomáš Vysoudil. Čtvrtou litoměřickou plavkyní
byla Julie Lišková. Pro ni to byla první vrcholná soutěž, sbírala zkušenosti. Na
100 metrů prsa skončila ve třetí desítce.

•

Koalice čelila kritice lidí: Čtvrteční jednání zastupitelů provázela předlouhá
výměna názorů o prodeji nemocnice. Bouřlivé bylo včerejší litoměřické
zastupitelstvo. Tématem číslo 1 byla nemocnice. Tedy záměr jejího prodeje, se
kterým radní narazili. Desítky lidí to přišly dát najevo zastupitelům podporou
plejády řečníků z řad rebelů proti tomuto záměru, kteří k němu při příštích
volbách v roce 2020 chtějí referendum. Radní lidem přiblížili několik dní starou
představu, jak naložit se zdravotnickým zařízením, kterému podle nich hrozí
ekonomická i personální krize. „Neuvažujeme o prodeji sta procent akcií,“ ujistil
starosta Ladislav Chlupáč (ODS). Ve hře je varianta navýšení kapitálu
nemocnice 49 procenty akcií nového partnera. Podle Chlupáče, který od loňska
působí také jako senátor, podobnou situaci řeší několik dalších starostů
českých měst, jež pod sebou mají nemocnice. „Je to pro ně velmi těžká úloha.
Potřebovali bychom odstranit nerovnosti v úhradové vyhlášce i změny ve
vzdělávání lékařů. Pokud se neudělají, bude problém,“ varoval Chlupáč. Podle
vůdčí osobnosti rebelů, vedoucí sestry domácí péče Aleny Rožcové, bude
přípravný výbor pro referendum sbírat podpisy až do 30. června. Nadále trvají
na tom, aby se zařízení neprodávalo soukromému subjektu. Navýšení kapitálu
menšinovým partnerem považují za další obstrukci. „Je to kličkování, abyste tu
nemocnici prodali,“ zmínila Rožcová. Na pozvání odborářů nemocnice
vystoupila i šéfka českých zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.
„Monitorujeme situaci nemocnic v celé zemi. Poté, co jsem se seznámila s
výroční zprávou vaší nemocnice, mě záměr jejího prodeje překvapil. Na to, že
je městská, hospodaří velice dobře,“ uvedla Žitníková.
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•

Sochy zamíří pod Mostku: Díla vytvořená na sochařském sympoziu obohatí v
srpnu lesopark na úpatí Mostné hory. Máte rádi procházky v lesoparku pod
Mostnou horou? V srpnu vás tam překvapí výstava soch pod širým nebem. Ty
nejnovější v uplynulých týdnech na litoměřickém výstavišti vytvořili 4 akademičtí
sochaři. Účastnili se sympozia pořádaného litoměřickým umělcem Liborem
Pisklákem. Díky dosavadním 5 ročníkům akce získalo město dohromady už 20
děl. „Jsou velmi krásné,“ pochválil místostarosta Karel Krejza na včerejším
zakončení sympozia. „Některým nerozumím, ale to je tím, že nejsem umělec.
Sympozia fungují z čirého entuziasmu, Libor to dělá z lásky,“ uvedl jeden z
radních a slíbil i za jejich následovníky, že se o tyto artefakty trvalé hodnoty
bude radnice náležitě starat. Sochy vytesané z pískovcových bloků z lomu v
Dubenci přijdou do prostoru nedaleko schodů se soškami lvů. Kvůli tomu se
bude část lesoparku pod Mostnou horou revitalizovat. V nejbližší době se budou
betonovat základy pod díla a dělat další terénní úpravy. K instalaci soch dojde
v srpnu.

•

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

•

V Litoměřicích se ukázali záchranáři: ostrov žil. Vozy „dobráků“ i „profíků“
viděly v hasičském sektoru tisíce lidí, kteří v sobotu dorazili na 11. ročník Dne
záchranářů na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Lákadlem byla i zásahová
loď, předlouhý jeřáb nebo vozítko techniky na zásahy v těžko přístupném
terénu. Představily se i historické vozy armády. Nezvyklou atrakci nabídly
simulátory nárazu nebo auto, které se se zájemci otočilo jako při bouračce.
Největší zážitek připravili i záchranáři, kteří během dne několikrát přistáli s
vrtulníkem u altánu. Nedaleko letního kina byl policejní sektor. Děti obdivovaly i
policejní člun, který se proháněl na Labi.

•

Litoměřický park ovládla jóga: ÓM z mnoha hrdel se v sobotu rozeznělo v
litoměřickém parku Václava Havla. Konal se tu 2. ročník festivalu jógy pod širým
nebem pod záštitou zdejšího studia Na Pahorku. Přihlášené účastníky z řad
začátečníků i zkušených jogínů provedly horkým dnem lektorky z Litoměřic s
jejich hosty. Lekce probíhaly průběžně po celý den na několika scénách. V
menu festivalu byla i jemná, harmonická, dětská nebo těhotenská jóga.
Meditativní hudba, která akci provázela, nabídla zážitek ztišení i lidem, kteří v
sobotu procházeli kolem cvičících.

•

Absolventi to v horkém divadle pěkně rozpálili: Žhavý večer prožili ve středu
12. června diváci i muzikanti při absolventském koncertu ZUŠ Litoměřice v
Máchově divadle. Zaujalo snad každé ze čtrnácti čísel hezky sestaveného
programu. O největší rozruch se ale určitě postarali violisté Lukáš a Jakub
Kacarovi, kteří po Šostakovičově Prelude předvedli Cohenovo Tango 8 i s
krokovými variacemi nebo třeba další sólisté, z nichž někteří se v programu
objevili i dvakrát. Jako třeba Sára Korábová v Chopinově Rondu na klavír a
později na housle ve Smetanově skladbě „Z domoviny“. Nebo L. Kacar, který
vyměnil violu za klavír v Čajkovského koncertu b-moll. Osvěžením v závěru
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večera bylo vystoupení vokální skupiny Daisies. Mimochodem, dva z výše
jmenovaných tedy L. Kacar a S. Korábová byli vybráni, aby si už tuto neděli 16.
června zahráli s Českou filharmonií na koncertu v pražském Rudolfinu.
•

Starosta ocenil v Hradu úspěšné žáky a studenty: Sál litoměřického hradu
byl ve středu 12. června zaplněn talentovanými žáky litoměřických základních
škol a Základní umělecké školy. Konal se zde totiž slavnostní večer, v jehož
průběhu byli oceněni žáci nominovaní svými třídními učiteli nebo řediteli škol za
úspěchy, kterých dosáhli v právě končícím školním roce. Každý žák byl
představen moderátorkou večera, která charakterizovala úspěchy, za které byli
nominováni. Došlo i na krátké rozhovory. Ocenění získali knihy, permanentky
do plaveckého bazénu a dárkové balíčky s tričky a další. Večer zpestřilo i
hudební vystoupení talentovaných klavíristek jedenáctileté Terezy Neužilové a
třináctileté Magdaleny Pallasové.

•

Zatím vím, že do nového ročníku jsme přihlášeni: Fotbalisté Litoměřicka
prožili v ČFL skvostné jaro. I přesto se ale hovořilo o tom, že příští rok by se
ČFL v Litoměřicích hrát nemusela. Fotbalisté Litoměřicka na jaře doslova zářili,
a nakonec v ČFL urvali šesté místo, což je nejlepší umístění klubu v historii. Na
trenérské lavičce obzvláště po podzimní části bylo živo, přišel zkušený Zdeněk
Hašek. Pod jeho taktovkou se týmu dařilo a na lavičce s ním sdíleli radost Michal
Slabý a současný trenér Miroslav Kratochvíl. Ten věří, že konec Litoměřicka v
ČFL nehrozí. „Musíte se zeptat kompetentnějších osob, já zatím vím jen to, že
do příštího ročníku jsme přihlášeni,“ odpověděl na dotaz Deníku.

•

Oslavy stoletého výročí založení FK Litoměřickou se odkládají: Příští
víkend měl patřit oslavám stoletého výročí fotbalového klubu v Litoměřicích.
Nakonec se ale klub rozhodl oslavy přesunout až na září či říjen. Celek hrající
ČFL totiž v tuto chvíli nemá předsedu a řeší především sportovní náležitosti,
dalším důvodem je i fakt, že řada lidí je v tento termín na dovolené. „Z
technických důvodů tak přesouváme oslavy na podzim, přesný měsíc zatím
nevíme. Bude záležet i na rozlosování soutěže, až budeme vědět, kdy budeme
mít volné hřiště,“ uvedl předseda organizačního výboru oslav Pavel Zuna.

•

Gymnázium slaví už sto let: Litoměřická střední škola zahájila velké oslavy
významného výročí. Potrvají až do neděle. „Milé gymnázium, sto let existence
musí být jistě vyčerpávající. Já jsem už vyčerpaný jako kůň, a to je mi teprve 16
let!“ Takovou poklonu litoměřickému „dědečkovi“ vysekli vtipálci v 2.A. Kdyby
měla škola ruce, v pátek by jí je nesčetní gratulanti asi utrhli. Sláva, kterou na
gymnáziu Josefa Jungmanna zahájili včera, pokračuje i o víkendu. Od
sobotního dopoledne tu bude probíhat míčový sedmiboj, vyhlásí tu nejlepší
studenty a představí talenty školy. Večer vás čeká světelná show a úniková hra.
Nedělní mši ke století gymnázia bude v katedrále sv. Štěpána celebrovat biskup
litoměřický Jan Baxant. Od loňského března vede školu Radka Balounová. „Je
mi ctí být ředitelkou na gymnáziu se stoletou tradicí. Cítím obrovskou pokoru a
zodpovědnost,“ řekla ředitelka s tím, že udělá vše, aby naplnila poslání
gymnázia. „Tím je příprava studentů na vysokou školu v duchu vize náročnosti
a laskavosti,“ zmínila. Mezi čestnými hosty včerejšího zahájení oslav nechyběl
hejtman Oldřich Bubeníček. Připomněl, že v historii litoměřického gymnázia
nebylo vždycky všechno růžové. „Muselo odejít do Terezína, nakonec nemohlo
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zůstat ani tam a většina učitelů přešla do Roudnice nad Labem,“ přiblížil
hejtman složité válečné období. Gymnázium patří podle hejtmana kvalitou i
tradicí mezi nejlepší školy zřizované krajem. „Vzpomeňte si, odkud jste, a vraťte
se,“ apeloval hejtman na současné studenty, kteří dřív či později zamíří na
vysoké školy v celé republice. „V kraji potřebujeme chytré a vzdělané lidi,“
přesvědčoval Bubeníček. Předseda spolku přátel Fulda Litoměřice Otto Gruß
pozměnil slavný citát Kennedyho „Ich bin ein Berliner“. „Ich bin ein Leitmeritzer,
tedy já jsem Litoměřičan,“ vyznal se rodák, který od roku 1946 žije ve Fuldě.
Podobně jako další odsunutí Němci. Na rodné město nezapomněli a podporují
zdejší studenty. „Od roku 2009 jich k nám na vysokou školu přijelo na měsíční
letní univerzitu přes 20,“ řekl předseda. Studenti včera nabídli divadelní hry,
řadu soutěží a dalších aktivit. S návštěvníky akce besedovali také slavní a
úspěšní lidé, kteří litoměřickým gymnáziem prošli. Jako třeba moderátorka
České televize Světlana Witowská. „Dělali jsme tu s profesorem občanské
výchovy Lubošem Nerglem revoluci, to jsem byla ve třeťáku. Absolvovala jsem
v roce 1991,“ zmínila. Besedovali i Květa Pecková Jeriová, která na gymnáziu
18 let učila, s manželem Zdeňkem Peckou, který tam absolvoval. Nebo novinář
a scénárista Jan Malinda, jenž už během gymnaziálních let vydal knížku
inspirovanou studentským prostředím. Kromě stovky měli na „gymplu“ další
důvod bouchnout šampaňské. Je totiž novou fakultní školou Filozofické a
Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí. A co ve škole plánují?
Dokončit opravu odborných učeben a přikročit k úpravě podkroví. Přáním je i
knihovna se studovnou přístupná odpoledne. A úprava atria, kde by měla být
Jungmannova busta.
•

Divadelní piknik se povedl. Bylo z čeho vybírat: Na stejné vlně absolvovala
dvoudenní plavbu posádka „Divadelního pikniku“ přehlídky, kterou ve svém
areálu uspořádal literárně dramatický obor litoměřické ZUŠ. „Je to naše největší
akce, která už pošesté shrnuje vše, co tu během roku vzniklo, ať už to byly
hotové, nebo i rozpracované věci,“ vysvětluje Lenka Pařízková s tím, že kdyby
byla možnost, hrálo by se déle než „jen“ dva dny. Pro ni byla přehlídka vlastně
loučením, i když pouze dočasným, teď ji totiž čekají mateřské povinnosti. Její
„dramaťáci“, čili žáci a studenti ji (a další pedagogy tohoto oboru) odměnili nejen
květinami, ale především výbornými výkony.

•

Litoměřicko v ČFL končí: O víkendu proběhl aktiv fotbalové řídící komise pro
Čechy, po němž bylo zveřejněno i rozlosování České fotbalové ligy, divizí a
juniorských soutěží. Ve třetí nejvyšší soutěži končí Litoměřicko, ze čtvrtého
místa v krajském přeboru postoupilo do divize Štětí. O obou variantách už se v
zákulisí na Litoměřicku šuškalo, nyní jsou oficiálně potvrzené. Litoměřicko mělo
výborné jaro, během nějž vyletělo až na sedmou příčku ČFL, nyní to ale vypadá,
že s profesionálním fotbalem je zde, alespoň prozatím, konec. To vzbudilo už v
minulém týdnu nevoli fanoušků, jeden z nich dokonce poslal Deníku otevřený
dopis FK Litoměřicku, který si můžete přečíst ve středečním Týdeníku. Ani to
ale nakonec nepomohlo. „Já už klub netrénuji, takže k tomu nemám pořádně co
říct,“ řekl bývalý kouč Miroslav Kratochvíl, jehož ale současný stav zaskočil. V
nedávném rozhovoru pro Deník totiž řekl, že vedení ho informovalo, že
přihlášku do nového ročníku podalo. Ačkoliv má Litoměřicko nádherný stadion
a je okresním městem, fotbal se tu nakonec bude hrát jen na úrovni krajského
přeboru. Žluto-modří totiž nepřihlásili ani divizi, klub navíc odložil oslavy
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stoletého výročí a v současné chvíli prakticky nemá fungující výbor, neboť
funkce složili jak předseda oddílu Radek Bania, tak sportovní manažer Pavel
Šimkovský.
•

Fotky na dlažbě zaujaly. Výstava proběhla už podeváté: Svou „trochou do
mlýna“ přispěli už teď k letošním oslavám 800. výročí Litoměřic fotografové
místního Fotoklubu Porta. S podporou města uspořádali o uplynulém víkendu
již tradiční výstavu „Fotky na dlažbě“. Lidé si velkoformátové fotografie se
zájmem prohlíželi přímo pod širým nebem na kočičích hlavách Mírového
náměstí. Každý z pěti autorů představil po sedmi snímcích, celkem tedy bylo k
vidění pětatřicet velkoformátových fotografií osobitě zachycujících město a jeho
památky či zákoutí. Autoři z Fotoklubu Porta se „Fotkám na dlažbě“ věnují už
devátým rokem.

•

Přehlídka začínajících i pokročilých výtvarníků z regionu začala ve
Dvojčeti: Sedm mladých žen a dva mladí muži s trvalým bydlištěm v
Litoměřicích a okolí. Taková parta od včerejška vystavuje v gotickém Dvojčeti u
parkánů, v němž výstavní provoz od nedávna zajišťuje Severočeská galerie
výtvarného umění. Autorem nultého ročníku skupinové výstavy, která by se
měla opakovat každé tři roky, je historik Oldřich Doskočil. Na výstavě se
seznámíte s umělci z regionu více či méně na startovní čáře. „Jde o pokus
vytvořit projekt, který by měl být výzvou do dalších let,“ řekl Doskočil s tím, že
si v Litoměřicích nevybavuje podobně koncipovanou výstavu ani z předválečné
éry. Až do 8. září se můžete pokochat výtvarným deníkem, motivem kořistění i
osobitě vyjádřenou láskou k přírodě na plátnech, plakátech, grafikách i v
komiksu.

•

Veslaři z Litoměřicka uspěli na Mistrovství ČR žactva: Velmi úspěšně
prezentovali své veslařské umění závodníci z Litoměřicka na Mistrovství ČR
mladšího a staršího žactva v račické Labe aréně. Celkem se podařilo vybojovat
pět titulů mistrů ČR, když o tři se postaraly posádky VK Slavoj Litoměřice a další
dva přidali veslaři KVS Štětí. Na párové osmě staršího žactva MIX zvítězily
veslařky ze Štětí T. Janštová a A. Cibulková. O další titul se postaral litoměřický
skifař Ondřej Záruba v kategorii starších žáků. Závod čtyřek s kormidelníkem
starších žáku a zlaté medaile pro litoměřické veslování vybojovala posádka M.
Vokálek, M. Lacko, A. Kvašňák, M. Šmerda a korm. Hladíková. Na párové
čtyřce starších žaček dokázala zvítězit T. Janštová a kormidelnice A. Kožarská
ze Štětí. Poslední titul přidal litoměřický dvojskif mladších žáků J. Lacko s J.
Pláničkou (foto). Dalším skvělým výsledkem jsou dvě stříbrné medaile. Za
úspěch lze považovat také čtyřikrát čtvrté místo a tři umístění na páté pozici.

•

Ani vedro nepokazilo koncert pro litoměřický hospic: Ani tropické teploty
nepřekazily 8. ročník benefičního koncertu Nadačního fondu Kalich pro Hospic
sv. Štěpána. Jaroslav Uhlíř, jehož písničky již zlidověly, dokázal vytvořit
nezaměnitelnou atmosféru. Publikum si řadu songů odzpívalo s ním a mnozí
dokonce i tančili. Benefiční akci pořádal i tentokrát Nadační fond Kalich za
podpory města Litoměřice a Městských kulturních zařízení. Výtěžek ze
vstupného činil 51 tisíc korun.
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Červenec
•

Gabriela Kočí má zlato a stříbro z dětské olympiády trampolín: Na Letní
olympiádě dětí a mládeže v Liberci reprezentovala Ústecký kraj i pětice
skokanů na trampolíně z oddílu Trampolíny Litoměřice pod vedením trenérek
Michalkové a Havlové. Krajský tým navíc dotvářela Apolena Švábíková, která
sice pravidelně trénuje v Praze, ale trvalé bydliště má u Klínovce. Zlatou medaili
v soutěži synchronních dvojic dívek má litoměřická Gabriela Kočí právě s
Apolenou Švábíkovou. V soutěži družstev dívek pak Ústecký kraj (Švábíková,
Kočí, Němečková) získal skvělou stříbrnou medaili.

•

Městských slavností ve Fuldě se zúčastnily i Litoměřice: Uplynulý víkend
se starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč zúčastnil Městských a lidových
slavností ve Fuldě. Letos se oslavy nesly ve znamení oslav 1 275 let od
založení kláštera v roce 744. Litoměřice se zde prezentovaly vlastním stanem,
záštitu nad jejich prezentací převzal spolek Freundeskreis Leitmeritz. V těchto
dnech se ve Fuldě také koná setkání studentů z partnerských měst. Litoměřice
reprezentuje skupina deseti studentů Gymnázia Josefa Jungmanna

•

Slavoj bude nadále Sportovním centrem mládeže: V uplynulých dnech
zasedala Komise vrcholového basketbalu chlapců České basketbalové
federace, která navrhla výboru změny ve fungování systému talentované
mládeže MŠMT pro roky 2019-23. Slavoj BK Litoměřice obhájil svou pozici a
bude i v dalším 4letém období Sportovním centrem mládeže ČBF pro Ústecký
kraj. Program STM byl zredukován o 2 kluby a týká se nyní celkem 13 klubů v
ČR. Slavoj BK Litoměřice bude jedním z nich. „Pro náš klub, a především pro
výchovu basketbalové mládeže je to velice důležité a dává nám to další energii
do práce s talenty v naší oblasti,“ uvedl šéftrenér SCM Jan Šotnar. Zároveň
bylo klubu uděleno i Sportovní středisko mládeže chlapců pro nejmladší
basketbalisty, v němž bude jako hlavní trenér pokračovat Jan Dvořáček,
specialista na práci se začínajícími basketbalisty a jejich výkonnostní posun do
vyšších věkových kategorií.

•

Kůrovec napadá suché lesy: Nenápadný škůdce začal decimovat i lesy na
Litoměřicku. Ty jsou oslabené dlouhodobým suchem. Rzivá barva s akcentem
do červena. Tak poznáte koruny smrků oslabených vytrvalým suchem i ze
silnice. Pravděpodobně je už napadl kůrovec. Malý okřídlený brouk se šíří
vyprahlou zemí. Také v Českém středohoří má žně, stromy tu po jeho napadení
houfně odumírají a čeká je těžba. Průšvih je v lesích na Litoměřicku nejvíc vidět
na Zababeči u Třebušína. Napadené stromy tu v těchto dnech vyhledávají a
označují revírníci. Cestičky v kůře po řádění brouka ukazuje zaměstnanec Lesů
ČR Aleš Kryšpín. „Lýko, které vede vodu a živiny, chybí,“ opisuje na kůře hlavní
požerovou cestu i vedlejší chodbičky, kde klade samička vajíčka. V regionu se
s kůrovcovou kalamitou potýkají vlastníci lesů hlavně na Úštěcku. Suchem
odumírají čerstvé výsadby, mladé i dospělé porosty. „Týká se to nejen smrku a
borovice, ale i listnatých dřevin jako buků, javorů, bříz nebo třešní,“ říká mluvčí
Lesů ČR Eva Jouklová. Kvůli deficitu srážek stromy chřadnou a obtížně se
brání škůdcům. „Pokud navíc rostou v sutích, v příkrých svazích nebo kamenité
půdě, usychají,“ dodává mluvčí. Šíření lýkožrouta lze zabránit rychlou těžbou
napadených stromů. Ta s sebou nese i věší zátěž pro silnice, po kterých se
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vytěžené dřevo odváží do skladů či ke zpracování. Také pro napadené stromy
na Zababeči brzy přijedou těžaři. Až stoleté smrky by padly stejně, ale postupně
a podle plánu. Jak připomíná i litoměřický lesní správce Petr Tendler, kůrovci
jsou sekundární škůdci. Prvotně stromům škodí sucho, kvůli němuž mají úbytek
živin a vody. „Když má strom sílu, zavalí kůrovce smůlou. Teď ale někdy
uschne a nemá v sobě ani závrt,“ upozorňuje Tendler. Smrk napadá lýkožrout
lesklý od vršků korun, prakticky se tomu nedá bránit a strom za chvíli schvátí.
„V tomhle suchu je to fofr, trvá to třeba jen týden,“ dodává správce.
•

Hasiči vyzvedli čerpadlo: Do kašny v dolní části litoměřického Mírového
náměstí přestala v uplynulých dnech natékat voda z městské studny. O pomoc
při vytažení čerpadla k případné opravě požádaly městské technické služby
(TSM) místní profesionální hasiče. Ti necelých 20 metrů hluboko pod dlažbu v
úterý odpoledne slanili. „Po opravě hasiči čerpadlo opět umístí zpět do studny,
aby kašna znovu fungovala, jak má,“ uvedl šéf TSM Ivo Elman. Zásah hasičů
přilákal ke kašně spoustu zvědavců.

•

Litoměřičtí cvičenci reprezentovali: I Litoměřice měly zastoupení na 16.
světové gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu a jeho okolí, v překrásném
Vorarlbersku. 7 krásných dní naplněných cvičením i aktivním odpočinkem
strávila šestice místních seniorů od 7. do 14. července mezi gymnasty všech
věkových kategorií z celého světa. Celkem 65 zemí a bezmála 25 000
účastníků se zde sešlo na vrcholné gymnastické akci v rámci „gymnastiky pro
všechny“, která se koná každé 4 roky v různých městech Evropy. Litoměřičtí
cvičenci vystoupili 3x na Casino Stadium Bregenz skladbou pro velké skupiny
„Gymnastický sen“, ženy cvičily s červenými a žlutými sítěmi, muži se
skládacími hůlkami, které občas vyměnili se žlutými síťařkami. „Osmistovková
trička“, která na akci nosili, připomínala letošní významné výročí Litoměřic.

•

Škola získala titul i díky učebnám: Do nového školního roku vstoupí
litoměřické gymnázium s titulem fakultní školy. I díky rekonstrukci učeben, jež
končí v srpnu. Prázdniny si užívají studenti i učitelé Gymnázia Josefa
Jungmanna v Litoměřicích. Vedení školy si ale ani během léta příliš
neoddechne. Ještě v srpnu bude se zhotovitelem dolaďovat zbývající detaily
nových šesti odborných učeben. I díky jejich zřízení vstoupí místní „gympl“ do
nového školního roku s prestižním titulem fakultní školy ústecké Univerzity J.
E. Purkyně (UJEP). Smlouvu podepsala ještě před koncem uplynulého
školního roku ředitelka školy Radka Balounová s děkany hned dvou fakult,
přírodovědecké a filozofické, během velkých oslav výročí sta let školního
zařízení v Litoměřicích. „Vedle základních škol v dosahu, odkud chodí žáci k
nám, jsme chtěli navázat spolupráci i s nejbližší univerzitou, kam mohou mířit
zase naši studenti,“ vysvětlila motivaci gymnázia jeho ředitelka. Zástupci
univerzity školu při slavnostním aktu na červnové akci gymnázia ocenili. „Je
nám ctí, že jsme společně s filozofickou fakultou mohli přispět k dnešním
oslavám 100 let školy udělením tohoto titulu,“ vyzdvihl děkan přírodovědecké
fakulty UJEP Michal Varady. „Ani naše fakulta neskrývá radost ze skutečnosti,
že se její fakultní školou stala instituce, která má mimo jiné studentskou
kavárnu a žáky, kteří rádi secvičí koncertní vystoupení na téma písní
Osvobozeného divadla,“ doplnila děkanka filozofické fakulty UJEP Michaela
Hrubá. Gymnázium na akci pochválil i hejtman Oldřich Bubeníček. Kvalitou i
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tradicí prý patří mezi nejlepší školy zřizované krajem. „Vzpomeňte si, odkud
jste, a vraťte se,“ apeloval hejtman na současné studenty, kteří dřív či později
zamíří na vysoké školy v celé republice.
•

Dobrovolníci uklízeli: „Odpadkoví hrdinové“ zavítali poprvé do Litoměřic. V
sobotu dopoledne začali uklízet město od křižovatky ulic Jarošova a Labská.
14 dobrovolníků ve žlutých tričkách po iniciativě neziskové organizace Trash
Hero poté dále pokračovali přes Lodní náměstí ulicí Pobřežní až k čistírně
odpadních vod. „Nasbírali jsme 25 kg směsného odpadu, 13,65 kg skleněného
odpadu, 26,45 kg plastového odpadu, 7,9 kg kovu a 12,75 kg pneu dohromady
to dělá 85,75kg!“ pochlubila se Marie Mořkovská z Trash Hero. Nejvíc byl
překvapivý malý zip sáček s obsahem bílého prášku, dobrovolníci se také
pozastavili nad vrškem italského piva nebo třeba rozbitou židlličkou pro rybáře.
V Litoměřicích bude od teď přímo základna Trash Hero, takže budou pravidelné
úklidy cca jednou za měsíc v Litoměřicích i okolí.

•

Litoměřický úřad se připojuje k Chartě diverzity: Město připojuje svůj
podpis pod „Chartu diverzity Česká republika“. Vyjadřuje tím souhlas s principy
charty, které umožňují všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti
plně rozvinout jejich osobní potenciál. V praxi to znamená, že úřad bude
schopen vytvořit pracovní podmínky i těm lidem, kteří by mohli jinak stát na
okraji zájmu potenciálních zaměstnavatelů, ať jsou to již ženy s dětmi, či starší
lidé pečující o člena rodiny, či lidé postižení. Podpisem Charty diverzity se
město zavazuje vytvářet prostředí, které je otevřené každému nezávisle na
pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství,
zdravotním stavu či věku. „Chceme být dobrým zaměstnavatelem a zajistit
vhodné podmínky všem,“ uvedl tajemník úřadu Milan Čigáš.

•

V parku jim chybí kavárna: Lidi mrzí uzavření podniku v Jiráskových sadech.
Záchodky soukromník musí provozovat dál. Když se naposledy obnovoval
největší park v Litoměřicích, s fungující kavárnou projektanti počítali. Na novém
náměstíčku teď funguje jen okénko s omezenou pracovní dobou. Kavárnu po
několik sezón provozoval soukromník, loni v září zavřel a letos už neotevřel.
Provoz veřejného WC, který mu ukládá město, dál zajišťuje z boku budovy.
Podnik, který soukromník zavřel z osobních a personálních důvodů, postrádají
hlavně maminky s dětmi. „Kavárna do toho parku patří,“ je přesvědčena
Zuzana, které chybí zázemí i pro vzdálené rodinné přátele, s nimiž byla zvyklá
v parku trávit i celý půlden. „Ale každé odpoledne tu funguje okénko například
se zmrzlinou,“ připomněla provozovatelka Lucie Hanušová. Nabídka z okénka
ovšem Zuzaně nestačí, to navíc nemá otevřeno dopoledne. „Park je přitom v
létě dopoledne plný lidí a dětí a nemají si kde dát zmrzlinu,“ vadí Zuzaně.
„Chybí nám tu zázemí,“ potvrdila Veronika. Obě dvě mladé ženy nejsou podle
zjištění Deníku jediné, kterým uzavřená kavárna s výbornými zákusky chybí.

•

Zájem o podporu využití dešťové vody předčil očekávání: S velkým
zájmem Litoměřičanů se setkala nabídka města Litoměřice proplatit
obyvatelům pořízení vlastních nádrží na zachycování dešťové vody. Nádrže
město občanům financuje z dotace v rámci „Programu podpory využití
zachycené dešťové vody“. Částku vypočítává z velikosti nádrže. U nadzemních
jsou to 3 koruny, u podzemních 5 korun na litr objemu nádrže. Z pořizovací
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ceny je propláceno maximálně 90 procent. „Do konce května se přihlásilo 22
zájemců. V současnosti je podáno 24 žádostí na nadzemní nádrže a 18 na
podzemní nádrže. Celkem můžeme rozdělit 1 milion korun. Další žadatele je
ještě v tuto chvíli možné uspokojit,“ informoval o trvající nabídce vedoucí
Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích Pavel Gryndler.

Autorkou tohoto díla je Alexandra Király
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Srpen
•

Centrálka má nového ředitele, plánuje pestřejší jídelníček: Nový jídelníček,
suroviny od místních pěstitelů a chovatelů, pestřejší strava a širší škála
nabízených jídel. To jsou změny, které čekají strávníky Centrální školní jídelny
v Litoměřicích společně s nástupem nového ředitele. Výběrové řízení na
nového ředitele „centrálky“ vypsalo město poté, co svou dlouholetou činnost
ukončila odchodem do důchodu ředitelka Zdeňka Kovářová. Náročné
požadavky splnil a vybrán byl Martin Ludra, který má 25letou praxi v oboru
gastronomie. Při přípravě jídel bude nový ředitel upřednostňovat suroviny z
místních zdrojů, především během sezóny. Konkrétní skladba jídelníčku i
případné novinky pro zpestření jsou nyní teprve v přípravě. Nový ředitel se
funkce ujme k 1. říjnu tohoto roku.

•

Mají v hledáčku nemocnici: Záměrem prodeje litoměřické nemocnice se
začala zabývat nevládní organizace bojující proti korupci Transparency
International. Pro prodej litoměřické nemocnice není důvod. K tomuto závěru
dospěli v Transparency International. Pracovníky nevládní organizace bojující
proti korupci zaráží, že vedení města, které má v nemocnici dosud
100procentní podíl, si prý jde za prodejem i přes opačné volební sliby a odpor
veřejnosti. Kauze se experti věnují po podnětu klientů právní poradny. Vedení
města si nyní i s odkazem na krach Lužické nemocnice v Rumburku stojí
minimálně za prodejem podílu zdravotnického zařízení. Nevěří totiž slibům
pojišťoven i politiků, že malým nemocnicím bude líp.

•

Výbor podal návrh na vypsání referenda. Ale až s volbami: V pátek 2. srpna
odevzdali zástupci přípravného výboru místního referenda k prodeji litoměřické
nemocnice na městském úřadu petiční archy s podpisy a povinnou otázku. V
té se občanů ptají, zda souhlasí se zastavením převodu zdravotnického
zařízení na soukromoprávní subjekt. Referendum navrhuje výbor vypsat až s
příštími volbami do krajského zastupitelstva v roce 2020 kvůli ušetření nákladů
a ve víře, že hlasovat přijde dostatečný počet lidí nutný k závaznosti výsledku.
O vypsání referenda by teď po překontrolování povinného počtu podpisů na
arších úředníky měli rozhodnout zastupitelé. Ti koaliční již dříve formulovali
nesouhlas s oddalováním jeho vypsání k volbám v souvislosti s očekávaným
zahrnutím kauzy nemocnice do předvolebních kampaní.

•

Kmeny na opravu památky jsou v cíli: Výjimečný projekt. Pět vorů se včera
za doprovodu armádních člunů plavilo po Labi z Českých Kopist na litoměřické
Lodní náměstí. Kmeny, jež byly svázány do vorových tabulí a máčeny dva a
půl měsíce v Labi pod jezem v Českých Kopistech, poslouží k renovaci krovu
litoměřické věže Kalich, kterou každoročně navštíví zhruba tři tisíce lidí. Krov
památky pocházející z roku 1569 totiž volá po opravě. Plavení pramene, který
byl dlouhý přibližně 40 metrů, sledovaly desítky lidí. Po rozebrání pramene
vorů, vytažení z vody a očištění všechny kmeny poputují do oploceného areálu
na Mírovém náměstí. Do poloviny září mohou být lidé svědky unikátní
historické metody opracování dřeva. Proběhne tam i tesařské sympozium.

•

Pivo na slavnostech chutnalo: Celkem 28 pivovarů z celé republiky se v
sobotu představilo na Pivních slavnostech v Litoměřicích. Litoměřický region
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reprezentoval Biskupský pivovar a Podřipský rodinný minipivovar, minipivovar
Labuť a Mlýn Střížovice. Milovníky piva jistě potěšily, kromě mnoha jiných, i
pivovar Zlatá kráva, Nomád, Chroust, Antoš ze Slaného, plzeňský Raven nebo
děčínský Kapitán. Pivo ze vzdálenějších koutů republiky dovezly brněnské
pivovary Richard a Černá Hora a řada dalších. O zábavu návštěvníků se
postaral i hudební program. Hrály kapely Hromosvod, Vesper, Sabina Uxová,
Děda Mládek Illegal Band a Alkehol. Program zakončila Oldies party. Stejně
jako předchozí ročník byl i ten letošní opět bez plastů. Pivo bylo k dostání v
nových půllitrech a třetinkách s uchy s novou grafikou, které si mohli
návštěvníci zakoupit za 50 Kč.
•

•

Ve městě je víc lidí na ulici: Strážníci nechali uklidit po problémových
bezdomovcích na parkánech. Další přišli nedávno. Trpělivost došla v
uplynulém týdnu strážníkům s bezdomovci, kteří svým nepořádkem při
přespávání znečišťovali veřejné prostranství. Po likvidaci textilií, peřin, spacáků
či dek ve spodní části Jarošovy ulice se strážníci zaměřili i na parkány. Ve
městě se teď pohybuje víc lidí bez domova. Přišli sem i ze zavřených ubytoven
v kraji. Podle městské policie problémoví lidé bez domova neoprávněně zabrali
a svévolně si uzamkli provozně technický kout v historické části parkánů pod
schody, kam si nastěhovali množství dek či spacáků. „Ty navíc rozvěsili i po
historických hradbách, kde je sušili,“ upozornili strážníci. Městská policie spojila
síly s technickými službami a jejich pracovníci nepořádek z parkánů uklidili a
odvezli na skládku. Lidem bez domova mohou pomoct s jídlem, oblečením,
hygienou, úřady i informacemi terénní pracovníci. Pokud s nimi ovšem
bezdomovci komunikují, což nebývá pravidlem. Podle Renáty Langer z Naděje
přespávali bezdomovci na parkánech už od jara. V městské památkové
rezervaci, která je pod kamerami, jsou ale prý parkány jediným místem, kde
přespávají lidé bez domova. Těch je nyní v Litoměřicích víc. „Na Teplicku a
Mostecku totiž po zavedení bezdoplatkových zón zavřely některé ubytovny a
část jejich rezidentů přišla sem,“ řekla terénní pracovnice. Mezi lidmi bez
domova je i víc mladých lidí, někteří z Ústí nad Labem a ze Štětí. Podle Langer
jsou v Litoměřicích noví bezdomovci spíš náhodou jako na přestupní stanici při
putování do Prahy. Zůstanou tu třeba týden a potřebují se najíst, vykoupat se
a obléct.
Žně na Litoměřicku skončily, zemědělce čekají dožínky: Poslední hektary s
ozimou pšenicí a jarním ječmenem se podařilo sklidit zemědělcům před
příchodem deště ve vyšších polohách okresu. Deset rozhodujících pěstitelů
obilovin a řepky sklidilo celkem 45 620 tun obilovin a 5 079 tun řepky. Větší
výnosy, než v loňském roce byly dosaženy u ozimého ječmene a jarní pšenice.
Zemědělci, s výjimkou těch, kteří tento týden začnou se sklizní chmele, si na
chvilku oddechnou před nástupem do podzimních prací.

•

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

„Nebuďme lhostejní,“ nabádali na pietě k výročí okupace: Přes stovku lidí
si ve středu před radnicí připomnělo výročí okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy, která začala 21. srpna 1968. Lidé na mítinku kladli svíčky
pod pamětní desku obětem válek a komunismu, písničky zahrál a zazpíval
Marek Ženkl. Se svou vzpomínkou na 21. srpna 1968 v Litoměřicích se svěřila
advokátka Radka Šumerová. „Okupační vojska projíždějí od horního nádraží
Palackého ulicí, ta se třese a tam v malém bytě jsou dvě malé holčičky
předškolního věku. Maminka vzlyká, objímá je, vyděšeně koukáme do oken a
maminka říká, bude válka.“ Shromáždění uspořádali lidé z Litoměřic spojení s
celonárodní iniciativou Milion chvilek pro demokracii.

•

Muzejníci: Exředitelka nic neřešila: Pokračuje soud s Evou Štíbrovou,
dřívější šéfkou litoměřického muzea, která měla dopustit masivní rozkrádání
sbírek. Podle svědků o ztrátách věděla, ale nejednala. „To se někde najde.“
Tak podle muzejníků reagovala dřívější ředitelka na jejich upozornění o
předmětech chybějících v depozitáři. Svědčili o tom ve středu u Okresního
soudu v Litoměřicích, kde pokračovalo hlavní líčení s Evou Štíbrovou kvůli
masivním ztrátám ve sbírkách zdejšího muzea. Mimořádná inventarizace, k níž
po nástupu přistoupil nový ředitel, trvala přes tři roky a ochromila činnost
instituce. Ztracených předmětů je kolem 10 tisíc. Štíbrové za porušení
povinnosti při správě cizího majetku hrozí až osm let vězení. Ústecký kraj, který
muzeum zřizuje, chce náhradu škody ve výši kolem 14 milionů korun.
Exředitelka prý žádnou iniciativu k dohledání chybějících předmětů nevyvinula
a pak odešla do důchodu. Historička a kurátorka Kristýna Sedláčková začala v
muzeu pracovat už před dokončením solidního depozitáře ve Vavřinecké ulici.
Tam se sbírky přesouvaly v roce 2010 z nevyhovujících prostor na zámku a
později kulturním domě v Ploskovicích, kde nebylo nijak rozděleno, k čemu kdo
může. Předměty se podle ní do Litoměřic stěhovaly ve špatném stavu, mokré,
špinavé, plesnivé. „Snažili jsme se je aspoň základně ošetřit, na to nešlo
sáhnout,“ vylíčila Sedláčková. Ani v novém depozitáři prý za Štíbrové nebyl
přístup ke sbírkám řádně zabezpečen. „Klíče byly volně přístupné ve skříňce
za dveřmi,“ popsala Sedláčková, která ze začátku exředitelce věřila, že se
chybějící předměty najdou, protože z jejich uskladnění v Ploskovicích zbývaly
ještě nějaké krabice. S přibývajícím časem ale jí i jejím kolegům došlo, že už
se nenajde nic. Podle kartotéky bylo například evidentní, že chybějí některé
cenné knihy. Podle smluv o zápůjčkách se ztratil vzácný husitský kalich, velké
ztráty byly na zbraních.
Další muzejnice Daniela Linková, která před soudem svědčila, do instituce
nastoupila v roce 2007. Žádné sbírky prý nepřebírala. „Řekli jsme si jen, co
pode mě bude spadat,“ uvedla. Potvrdila, že základní konzervaci předmětů si
kurátoři po přestěhování do Vavřinecké dělali svépomocí. Linková kontrolovala
sbírky porcelánu nebo mincí. „Vypadalo to, že se tím někdo probíral záměrně
s tím vybrat to nejcennější. Kvalita toho, co zůstalo, je velice nízká oproti tomu,
co zmizelo,“ popsala. Nenašla asi 700 předmětů. „Byla jsem z toho zděšená,“
řekla s tím, že o tom informovala exředitelku, která to ale neřešila. Podobné
ztráty měli hlásit i další kurátoři. „Snažili jsme se to řešit s paní ředitelkou ústně
a poslední její rok ve funkci i písemně, protože jsme se báli, aby zodpovědnost
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nespadla na nás,“ uvedla Sedláčková, v níž přístup exšéfky nakonec vzbudil
podezření, že něco kryje. Spoušť, která po Štíbrové zůstala, nazvala doslova
likvidací muzea. „Dnes téměř nejsme schopni dělat výstavy, to cennější chybí,“
řekla. Štíbrová se necítí být vinna. „Ředitel musí zajišťovat provoz celý provoz
organizace. Práce se sbírkami je důležitá, ale je tu ještě hodně jiných úkolů,“
vypověděla při zahájení líčení v červnu. Jako ředitelka do muzea nastoupila v
roce 1974. Tehdy prý byly jeho sbírky kvůli neexistujícímu depozitáři umístěny
takřka všude včetně kanceláří nebo kůlny ve dvoře. Hlavní líčení bylo odročeno
na září.
•

Škola získá bezbariérový přístup a novou učebnu: Čilý stavební ruch
panuje v průběhu letních prázdnin v objektech litoměřických mateřských a
základních škol. Největší akcí na Základní škole Boženy Němcové je
bezpochyby výstavba bezbariérového vstupu do budovy v podobě zcela
nového výtahu, který se nachází vně školy ve dvorním traktu. S výstavbou v
celkové hodnotě 3 685 000 pomohla dotace ve výši 3 400 000 korun. Výtah
začne fungovat zhruba od poloviny října. Hned vedle roste zbrusu nová
venkovní učebna. Došlo zde také k opravě povrchu sportovního hřiště, novotou
září i doskočiště a sítě ohraničující sportovní plochu, což ocení i veřejnost, která
může hřiště v odpoledních hodinách využívat. Venkovní úpravy přišly na 1,2
milionukorun.

•

Sochy už jsou pod Mostkou: Anděla, kterého vytvořila umělkyně Marie
Šeborová v červnu během sochařského sympozia na Zahradě Čech, v
lesoparku pod Mostnou horou v Litoměřicích obdivují první lidé. Pod Mostku ho
usadili v pondělí spolu s několika jinými sochami dalších umělců nejen z
posledního sympozia, ale i z těch minulých. Někteří poukazují na to, že v
prostoru, kde řádí i sprejeři, artefakty dlouho nevydrží v původním stavu.
Šeborová ale při práci myslela i na budoucí vandaly. „Modelace figury je
globálnější, aby byla schopna odolávat podmínkám veřejného prostoru,“
poznamenala.
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Září
•

Litoměřice mezi filmaři letí: V nemocnici včera točili film s Evou Holubovou.
O víkendu jsme si také připomněli, že ve městě filmaři nebyli vůbec poprvé.
Neobvyklou scénu zažila v neděli 1. září hala litoměřické nemocnice. Herci
Lukáš Příkazký a Hana Vágnerová v roli kriminalistů tu vyslýchali pacientku Evu
Holubovou. Nový film Případ mrtvého nebožtíka zde natáčel litoměřický rodák,
režisér Miloslav Šmídmajer. Ten se do města vrací při natáčení svých snímků
opakovaně. Litoměřice ale nezachytil jen on, jak se mohli přesvědčit lidé na
místním filmovém festivalu, který včera skončil. Promítli tu i ukázky z řady
českých snímků, kde město figurovalo. Speciální pořad k 800 letům Litoměřic
si v sobotu v litografické dílně na parkánech našly asi tři desítky návštěvníků
festivalu. „Z originálních DVD jsme pro tento účel vystříhali momenty, kde
figurují Litoměřice,“ popsala organizátorka festivalu Hana Galiová. Lidé viděli
třeba to, jak více než před půlstoletím vypadalo horní nádraží, které si tehdy
zahrálo v Hvězdě zvané pelyněk Martina Friče. Nebo katedrála před víc než 30
lety z Mága Františka Vláčila věnovaného i litoměřickému závěru života K. H.
Máchy.

•

Hasiči zachraňovali na Labi přístavní molo: Litoměřice V pondělí odpoledne
vyjeli profesionální hasiči na litoměřickou náplavku u Labe, někdo totiž přeřezal
kotvící lana u přístavního mola a pustil ho na otevřenou řeku. Hloupá legrace,
anebo zlomyslnost mohla způsobit po srážce s malým plavidlem tragédii anebo
škodu na jezu či zdymadlech. Molo, které měří několik metrů, patří firmě, která
nedaleko podniká a vyrábí malé lodě. Na místě zasahovali strážnici Městské
policie, kteří celou věc zadokumentovali. Kdo takovou zlomyslnost provedl, se
zatím nezjistilo.

•

V Litoměřicích sanují vrt: do hlubin: Rušno bylo v pondělí u geotermálního
vrtu v Litoměřicích. Cílem prací je v novém Centru pro výzkum geotermální
energie RINGEN ověřit možnosti jímání zemského tepla. U vrtu z roku 2007
hlubokého kolem dvou kilometrů se zapotili pracovníci německé firmy Anger,
která nedávno úspěšně dokončila nejhlubší geotermální vrt ve Finsku. Do
litoměřického vrtu byla dříve vložená devítimetrová pažnice pro testování a
čerpací zkoušky. Nyní je nutné ji vytáhnout, aby bylo možné provádět další
měření. Pažnice váží s dalšími zařízeními přes 20 tun, proto ji musí tahat velká
souprava. Podle expertů jde o první velký krok k tomu, aby v prostoru přistoupili
k dalším vrtům. „Nyní chceme získat strukturní měření, zjistit rozložení puklin
ve stěně, změřit geologické napětí, a nakonec instalovat vrtný seismometr,“ řekl
ředitel centra Tomáš Fišer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

•

Rozmarýn v parku děti bavil: Stovky dětí s rodiči se včera přišly podívat na
Den otevřených dveří litoměřického Domu dětí a mládeže Rozmarýn.
Příspěvková organizace města ho v Jiráskových sadech pořádá každoročně už
přes 20 let. Živo bylo hlavně úvodem: krátce po poledni si přišly vyzkoušet děti
odhadem z pěti školních družin zábavné aktivity, hry a soutěže, které si pro ně
připravili vedoucí kroužků. Loni v Rozmarýnu naplnili 93 kroužků, letos chtějí
otevřít ještě o čtyři víc. Přihlašování do kroužků začíná hned ve středu, rodiče
musejí přihlásit dítě osobně v sídle Rozmarýnu v Plešivecké.
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•

Jednají s Krajskou zdravotní: Litoměřice upustily od záměru prodat nemocnici
soukromému subjektu a jednají o jejím převedení pod Krajskou zdravotní. S
aktuálními plány s nemocnicí včera seznámilo lidi vedení města. A to při
návštěvě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Litoměřicích. Ten se po
uzavřeném jednání na radnici přesunul přímo do zdravotnického zařízení.
Čekaly ho tam bouřlivé diskuse v jídelně se zdravotníky i se stovkami lidí před
ní. Město upustilo od plánů umožnit koupi celé nemocnice nebo části jejích akcií
i soukromníkovi. Na stole je jen Krajská zdravotní (KZ). „Měli jsme dvě oficiální
jednání a shodli jsme se, že je oboustranný zájem na další spolupráci,“ řekl po
uzavřeném jednání starosta Ladislav Chlupáč. Záměr podle něj hodnotil kladně
i ministr. „Našli jsme soulad nad tím, že většina z městských nemocnic nemůže
zůstat sama,“ přiblížil starosta. Ve vzduchu je ale dál i referendum o
budoucnosti nemocnice požadované petičním výborem. „Pokud ho navrhovatel
nevezme zpět, jsme povinni ho ze zákona vyhlásit,“ potvrdil Chlupáč. Výbor
chce referendum až s krajskými volbami v příštím roce, vedení města co
nejdříve. Jednat o tom mají příští čtvrtek zastupitelé. Ministr litoměřickou
nemocnici na debatě se zdravotníky chválil. „Je vedena dobře, finančně je
zdravá, což je dobrá zpráva. Není to tak úplně všude,“ zmínil Vojtěch. Jinak
mluvil jeden z iniciátorů protestů, primář Zoran Nerandžič, který z Litoměřic
odchází. „Každý ředitel by měl být něco jako tanečník, chovat se k partneru s
respektem, důstojností a dávat mu pocit bezpečí. Já jsem tu pocit bezpečí
ztratil, proto odcházím,“ svěřil se Nerandžič, kterému přizvukovali další
zdravotníci.

•

Vyfotili město k jeho výročí: Troškou do mlýna se k oslavám 800 let města
Litoměřice rozhodli přispět i zdejší fotografové. Fotogenickou Perlu na Labi,
Perlu severu nebo také Malou Prahu, jak se Litoměřicím někdy také říká, po
svém ztvárnilo jedenáct autorů jako například Jarmila Kacarová, Miroslav
Zimmer nebo Břetislav Tošner a další z volného sdružení FotoPoroT na
snímcích, které od pátku můžete vidět v Hradní galerii. Autoři zájemce o
zhlédnutí svých děl zvou už na dnešní vernisáž v 16 hodin. „Ač každý vnímá
Litoměřice jinak, jedno mají společné zaujetí a lásku k tomuto místu,“ řekl
kurátor výstavy Petr Herrman.

•

Litoměřická regata po 65. a s mezinárodní účastí: Jubilejní 65. Litoměřická
regata s mezinárodní účastí skončila krásným úspěchem litoměřického
veslování nejen na poli sportovním, ale i společenském, regaty se zúčastnilo
neuvěřitelných 985 posádek a více než 2200 veslařů, což z regaty činí zřejmě
největší sportovní událost, která se letos v Litoměřicích uskutečnila. Navíc
poprvé v historii zvítězili veslaři pořádajícího veslařského klubu Slavoj
Litoměřice v hodnocení poháru klubů. Součástí regaty byl i závod o Cenu města
Litoměřice v kategorii dvojskifu dorostenek, kde vítězné posádce z Blesku
Praha předával cenu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. V závodě skifu
juniorů, Memoriálu legendárního skifaře Josefa Straky, zvítězil po roce opět
závodník z Německa, letos Simon Schubert z Drážďan. Německé kluby vyslaly
na litoměřickou regatu celkem asi 200 posádek, přesto závodníci z veslařských
klubů z Litoměřic, Roudnice nad Labem a Štětí dokázali i ve velké konkurenci
posbírat mnoho cenných vítězství.
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•

V katedrále uctili památku světce: Ve čtvrtek 5. září při ranní mši svaté v
katedrále oslavil probošt litoměřické kapituly a farář katedrály Jiří Hladík spolu
s poutníky svátek biskupa sv. Viktorína z Amiterna, který je spolupatronem
litoměřické katedrály sv. Štěpána. Svátek sv. Viktorína se tradičně slavil 5. září
a katedrála v Litoměřicích za tento spolupatronát vděčí 2. litoměřickému
biskupovi Jaroslavu Ignáci Šternberkovi, který část ostatků získal v roce 1687 a
v roce 1692 je umístil do své litoměřické katedrály.

•

Nemocnici chtějí na splátky: Ústecký kraj Plán dalšího rozrůstání společnosti
Krajská zdravotní (KZ), jež sdružuje pět velkých nemocnic, představil předseda
představenstva Jiří Novák. Na krajském zastupitelstvu potvrdil záměr převzít
nemocnici v Litoměřicích. Včetně budov může koupě vyjít na 317 až 320 milionů
korun. „Po dobu 10 let by roční splátka byla 30 milionů. Starosta souhlasil s tím,
že inkasované peníze by město vrátilo zpátky do nemocnice,“ uvedl Novák.
Litoměřice zvažují hlasovat o prodeji v referendu.

•

„Tolik věcí v muzeu nebylo“: Soud opět řešil tisíce chybějících předmětů v
litoměřickém muzeu, exšéfku podpořil dřívější šéf kultury na kraji. „To je porce!“
reagoval svědek Petr Novák na dlouhý seznam předložený soudkyní. Čítal totiž
všechny věci, které chybí po víc než tři roky trvající mimořádné inventuře ve
sbírkách litoměřického muzea. A to i po 10leté éře, kdy Novák vedl odbor kultury
na krajském úřadě. Právě ten od roku 2003 po zaniklém okresním úřadu zdejší
muzeum zřizuje. Na skoro 10 tisíc chybějících předmětů přišel po odchodu
Štíbrové do penze nový ředitel muzea Tomáš Wiesner. U soudu se opět mluvilo
o podmínkách dřívějšího depozitáře litoměřického muzea. „Ten stav byl
příšerný,“ zhodnotil Novák zámek a pak i kulturní dům v Ploskovicích, které pro
deponování sbírek muzea podědil kraj od okresního úřadu. Během Novákova
vedení kultury na kraji se jako depozitář podařilo od církve získat dřívější podnik
výpočetní techniky ve Vavřinecké ulici v Litoměřicích a později i prostředky na
jeho rekonstrukci. Seznam chybějících předmětů Nováka zarazil. „To musel
někdo ukrást,“ řekl ke zbraním či mincím. Dodal ale, že se něco mohlo ještě dřív
rozpadnout nebo ztratit. Do Ploskovic by se podle něj tolik věcí ani nevešlo.
Přisadila si sama exšéfka. „Pro inventury byly použity i staré přírůstkové knihy
z konce 19. století. Nepamatuji si, že by tam bylo tolik nábytku, neměli jsme na
to prostory,“ uvedla Štíbrová. Dodala, že začátkem 80. let, kdy se sbírky
přesouvaly do Ploskovic z terezínského památníku, jezuitského kostela,
gotického dvojčete i samotného muzea, byla na mateřské. To, proč se na
údajné dřívější ztráty nepřišlo dřív nebo proč chybějící předměty nikdy nikdo
neodepsal, však nechalo středeční líčení nezodpovězené. Stejně jako to, jak
mohly bez povšimnutí zmizet i tak cenné exponáty jako latinský graduál z 15.
století za 900 tisíc korun. Hlavní líčení soud odročil na listopad, kdy vyslechne
další svědky. Štíbrové, která litoměřické muzeum vedla v letech 1974-2012,
hrozí za porušení povinnosti při správě cizího majetku až osm let vězení.
Ústecký kraj po ní chce náhradu škody ve výši kolem 14 milionů.

63

•

Muzeum se připojí k oslavám: Je nemyslitelné, aby k oslavám letošního
výročí založení města Litoměřic nepřispělo svým dílem také Oblastní muzeum
v Litoměřicích. Pro tuto příležitost připravilo výstavu s názvem Město na dvou
pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřice, kterou muzeum zahájí 26. září
v 17 hodin. Výstava čerpající z poznatků archeologie i historického bádání
reflektuje vývoj Litoměřic od 10. do 14. století. Výstava Město na dvou
pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřice potrvá do 1. března 2020.

•

Zahrada Čech otevírá dnes své brány: Půdu nejnavštěvovanějšímu
zahrádkářskému veletrhu ve čtvrtek připravovali na litoměřickém výstavišti.
Jeho brány se opět po krátké přestávce otevřou v pátek 13. září s 43. ročníkem
Zahrady Čech. Každý den až do příští soboty 21. září, vždy od 9 do 17 hodin,
čeká na návštěvníky bohatý sortiment a poradenství pro zahradu a volný čas.
Pořadatelé nabídnou i pestrý doprovodný odborný a zábavný program. Hned
první den pod patronací Ústeckého kraje vyhlásí na výstavišti dvě soutěže
potravinářských výrobků o regionální značky. V sobotu následuje finále
kulinářského klání, tentokrát o nejlepší pomazánku Zahrady Čech. V pondělí se
na pódiu představí finalisté soutěže Zelí roku a na závěr veletrhu předají ceny
v zahrádkářské soutěži Křišťálové jablko.

•

Referendum bude v listopadu: K uklidnění situace kolem nemocnice podle
koalice přispěje bezodkladné referendum. Přípravný výbor ho chtěl však
později, zvažuje soud. Další bouřlivé jednání zastupitelstva zažil gotický Hrad.
Tři hodiny trvaly půtky vedení města s opozicí, zástupci petičního výboru i
diváky. Dva důležité výstupy jednání shrnul starosta Ladislav Chlupáč (ODS).
„Zastupitelstvo potvrdilo náš mandát k jednání s Ústeckým krajem o spolupráci,
případně budoucím provozování naší nemocnice pod Krajskou zdravotní (KZ),“
řekl starosta a doplnil, že neméně důležité bylo schválení referenda k
budoucnosti nemocnice na základě návrhu přípravného výboru. „Navrhli jsme
obsahově naprosto stejné referendum jen s upřesněním definičních pojmů a s
tím, že chceme, aby proběhlo co nejdříve,“ doplnil Chlupáč.

•

Učni se oháněli sekerami: Učni 1. a 2. ročníku oboru tesař Středního
odborného učiliště a Střední stavební školy z Ústí nad Labem vyrazili do
Litoměřic vyzkoušet staré tesařské techniky. Čtrnáct žáků se neučilo na ničem
jiném než na trámech, které chystá Zdeněk Oravec se svými kolegy na obnovu
zdejší historické věže Kalich. „Už ve středu si klasické tesařské techniky
vyzkoušelo šest studentů katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem. Navštívily nás též tři tesařské firmy z oblasti Litoměřicka a v
sobotu dorazí dalších pět tesařů,“ upřesnil Oravec s tím, že celkem se na
litoměřickém Mírovém náměstí vystřídalo zhruba 30 zájemců o tesařské
řemeslo z řad odborné veřejnosti i mnoho laiků.

•

Téměř 43 tisíc plavců využilo služeb letního koupaliště: V pátek 6. září
skončila s ohledem na nepříznivé počasí sezona koupaliště na Písečném
ostrově v Litoměřicích. Pokladnami prošlo téměř 43 tisíc lidí. Více než polovina
z nich využila služeb koupaliště díky slunečným dnům již během června. V
loňském roce koupaliště navštívilo více než 59 tisíc lidí. Za vysokým počtem
návštěvníků však stály dlouhotrvající vysoké letní teploty a prodloužená sezona.
Jednalo se o druhou nejvyšší návštěvnost od roku 2003, kdy do areálu zavítalo
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75 tisíc lidí. Oproti loňskému roku došlo letos k výraznému zlepšení travnaté
plochy, a to díky novým studním vybudovaným městem Litoměřice.
•

Zahrada Čech chce rekord: Pomozte našim zemědělcům, kupujte české
potraviny, apelovali odborníci na veletrhu Zahrada Čech. Mluvili i o menší úrodě
než obvykle. Zahrada Čech vypukla naplno. Na veletrhu s více než 40letou
tradicí najdete obdobně jako v uplynulých letech kolem 500 vystavovatelů a
prodejců. Akce pokračuje celý týden až do soboty 21. září, otevřeno je denně
od 9 do 17 hodin. Dnes tu vyhlásí Zelí roku, fanoušci skupin No Name i zpěváka
Eltona Johna se můžou těšit na jejich revivaly. Akci slavnostně otevřeli v pátek
13. září. Místostarosta Litoměřic a jednatel Zahrady Čech Lukas Wünsch
připomněl, že loni v září na výstavišti zlomili rekord. „Celá léta byla návštěvnost
kolem 80 tisíc, loni byla 90 tisíc. Mým cílem je, aby to letos bylo 100 tisíc,“ řekl
Wünsch. První den zavítalo na výstaviště téměř 10 tisíc lidí.

•

Zvládli to! Vínem si připily dva tisíce lidí: Místním bílým vínem si včera
během druhého dne městských oslav k 800letému jubileu Litoměřic připilo
celkem 2 141 Litoměřičanů. Bylo jich tak moc, že trhli rekord v českém
hromadném přípitku vínem, který naposledy pokořili Mikulovští o 480 hlavách.
Starosta Ladislav Chlupáč místní pochválil. „My tady máme tolik šikovných lidí,
že spoustu věcí dokážeme zvládnout sami,“ řekl starosta, který v neděli také
podepsal poselství příštím generacím.

•

Videomapping ukázal minulost: osm století, osm příběhů. Požáry, mor,
války i záplavy. Ale i příjemnější kapitoly z kroniky města připomněla oslňující
audiovizuální show. Videomapping promítaný na budovu radnice a České
spořitelny vrátil plné Mírové náměstí v sobotu večer o 800 let zpátky a nastolil i
otázku, jaké bude nakousnuté 21. století. Příběhem města, které slaví
významné výročí od svého vzniku, provedl Přemysl Otakar I. Videomapping
připravila na základě podkladů litoměřického historika Filipa Hrbka brněnská
firma, která se tomuto druhu umění věnuje. Detailně historii města připomíná i
nové speciální vydání Radničního zpravodaje. Tmu, která se v sobotu večer
snesla na jubilující město, využily i soubory Vox Luminas a Funky Dangers k
podmanivému ohnivému, světelnému i tanečnímu vystoupení. Videomapping
byl součástí slavností k 800letému výročí města, které v sobotu odstartovaly.
Na Mírovém náměstí budou pokračovat až do 21. září.

•

„ZUŠ Day“ byl důstojným dárkem městu k výročí: Od soboty slaví město
Litoměřice své 800. narozeniny. Za sebou má rekordní zápis do české knihy
rekordů v počtu připíjejících, sobotní videomapping i nedělní slavnostní průvod.
O vydařenou předehru oslav se však už v sobotu postarala litoměřická ZUŠ,
které při „ZUŠ Day“ na Mírovém náměstí patřilo celé odpoledne až do večera.
Studenti literárně dramatického oboru nejprve předvedli dějinnou zkratku
Litoléta aneb 800 let letem světem, aby je vzápětí vystřídaly dívky tanečního
oboru s lidovými tanci a prezentace hudebního oboru ZUŠ. To už „ZUŠ Day“
pomalu přecházel do podvečera, který zpestřily koncertem orchestry ZUŠ
„Nezrychluj!“, „Blues Combo“ a „Schizzo Band“. O závěr příjemného dne se pak
už za tmy postaral „Junior Band“ pod vedením Zdeňka Růžičky.
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•

Oslavy města patřily dětem a jejich ztvárnění historie: Litoměřice Úžasné
děti, skvělí pedagogové, týdny příprav a šití kostýmů. Tak lze jednoduše popsat
dojmy z vystoupení základních škol, které v rámci Městských slavností
probíhajících u příležitosti 800. výročí založení města Litoměřice představily
střípky z historie města. Již v pondělí 16. září vrátily publikum čtyři desítky dětí
ze 6. až 9. třídy Základní školy Ladova do 13. století. Do Litoměřic zavítal v
podání žáků Soukromé základní školy Lingua Universal i český král Karel IV. se
svou družinou. Žáci Masarykovy základní školy připomněli zapojení města do
husitských válek a neúspěšné obléhání Janem Žižkou. Úterý 17. září bylo ve
znamení šestnáctého, sedmnáctého a osmnáctého století. Ztvárnění 16. století
se perfektně ujaly desítky dětí ze ZŠ Boženy Němcové, které si již při přípravách
oslav vylosovaly téma „Renesance, působení italských architektů a stavba
domu u Kalicha“. Století sedmnáctého se úžasnými výkony chopili žáci ZŠ U
Stadionu a předvedli scénku na téma „Založení litoměřického biskupství“.
Obrovské talenty pak v sobě odkryli žáci gymnázia při vystoupení na téma „18.
století založení litoměřického pivovaru“.

•

Do Litoměřic míří tisíce lidí: Odpoledne začíná dvoudenní vinobraní, o
víkendu vrcholí i Zahrada Čech. Litoměřice „To si rozhodně nenechám ujít,“ těší
se do Litoměřic na vinobraní i Zahradu Čech Jan Kalač z Prahy. Podobně
nepřemýšlí jen on. Souběh dvou „masovek“ táhne i řady místních, kteří tenhle
víkend na chatu rozhodně neodjedou. Vinobraní začíná hned na několika
scénách od dnešních 16 hodin a potrvá do sobotní noci. „Hudba, zábava,
historická scéna, žádné plastové kelímky,“ slibují pořadatelé. Akce bude
tentokrát i bez ohňostroje. „Střelmistr nenašel vhodné místo k odpalu, které by
bylo bezpečné a vyhovující,“ vysvětlili organizátoři. Největší hvězdou
hudebního programu vinobraní bude v sobotu od 19.30 hodin Ewa Farna.
„Zahrajeme s celou kapelou, budeme hrát písničky Boky jako skříň, Na ostří
nože, Leporelo, Ta o nás a spoustu dalších, takže určitě dorazte, moc se na vás
těšíme,“ ujistila fanoušky. Na Zahradě Čech na výstavišti mají otevřeno ještě
dnes a zítra od 9 do 17 hodin. Drobní pěstitelé se jistě těší na sobotu, kdy
vyhlásí soutěž časopisu Zahrádkář Křišťálové jablko. Plody, které se o trofej
utkají, najdete v pavilonu G. Tam je i expozice unikátních výpěstků a funguje
zde zahrádkářská poradna. Jiné klání, tentokrát gastronomické, už vítěze má.
Soutěž Receptáře o nejlepší pomazánku vyhrála škvarková Jiřího Vavřiny.
„Přihlásilo se 47 velmi zajímavých receptů, do finále jsme vybrali šest. Mně
osobně nejvíc chutnala ořechovo-nivová,“ prozradila manažerka marketingu
časopisu Karolína Loskotová. O vítězi soutěže rozhodla porota, ve které
nechyběli zástupci Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Všechny finálové recepty
uveřejní 11. číslo Receptáře.

•

Pokáceli strom, napadla ho houba: Ve čtvrtek vrcholily přípravy na vinobraní.
Dopolední řev motorové pily v ulici Na Valech ale s lahodným mokem nijak
nesouvisel. Na pěší zóně u kulturního domu padl více než 80letý jasan zimnář,
jediný vzrostlý exemplář v Litoměřicích. Strom totiž napadla dřevokazná houba
a podle znaleckého posudku byl už nebezpečný lidem. Jasan zimnář ale z
litoměřických ulic nezmizí, předloni vysadili jeho kultivar v ulici 5. května. V
minulosti se kácení stromů ve městě setkalo s kritickým ohlasem lidí milujících
přírodu. Negativní reakce na úřadu čekají i v tomto případě. „Vždycky to
čekáme,“ potvrdila Lenka Brožová z odboru životního prostředí litoměřického
66

městského úřadu. Kácení stromů ve městě však nemá konce, na vině je
především sucho. „Ke kácení brzy dojde v Jiráskových sadech, kde uschly
břízy, i v Alšově ulici, kde jsou povoleny rovněž dvě suché břízy,“ vypočítala
Brožová a doplnila, že ve Vrchlického ulici zase uschly dvě sakury.
•

Poutní slavnost v Litoměřicích uctila památku svaté Ludmily: V
Litoměřicích proběhly od soboty 14. září do pondělí 16. září svatoludmilské
oslavy spojené s 800. výročím města. Svatoludmilská pouť začala v sobotu 14.
září, kdy do děkanského kostela Všech svatých přivezl probošt litoměřické
kapituly Jiří Hladík ostatky sv. Ludmily, které zde byly následně vystaveny k
veřejné úctě. V kostele Všech svatých pak sloužil v neděli od 9 hodin děkan
Józef Szeliga mši svatou. Po mši byl relikviář přenesen do kapucínského
kostela sv. Ludmily, kam mohli poutníci volně vstupovat a památce zemské
patronky se poklonit. Ostatky střežili až do 15. hodiny místní skauti, kdy je
vystřídali vojáci z Hradní stráže, kteří do Litoměřic přijeli. Od 18 hodin sloužil v
kostele u ostatků sv. Ludmily mši svatou generální vikář Martin Davídek. V
pondělí 16. září od 7.30 hodin celebroval v kostele sv. Ludmily litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant mši svatou, které se zúčastnili zástupci města a řada
občanů v rámci oslav 800 let Města Litoměřic.

•

Pátý den oslav se nesl ve znamení historie i hudby: Ve znamení
nezapomenutelných vystoupení se nesl i pátý den oslav města ve středu. Děti
opět perfektně ztvárnily dvě století, tentokrát devatenácté v podání ZŠ
Havlíčkova a dvacáté, které představila ZŠ Na Valech. Za své výkony, mnoho
měsíců trénování, úžasné kostýmy a kulisy, žáci získali zasloužený potlesk
diváků. S velmi kladným ohlasem se setkali i další vystupující, spolek K.R.A.
Litoměřice, kde své taneční vystoupení předvedly maminky s dětmi v šátku. Ani
dnes nechyběl hudební večer, který odstartovalo vystoupení chlapeckého
pěveckého sboru Páni kluci, následované zpěvem mužského sboru Páni z
Kalicha. Indie folk a underground pak rozezněl náměstí v podání kapely Pepek
a Námořník, večer zakončila poprocková skupina Nestel Postel.

•

Na Litoměřice nezapomínají: K oslavám 800 let města se přidali i odsunutí
čeští Němci z Fuldy.Hrdost, že tu mají kořeny. Tu ve slavnostním průvodu k 800
letům Litoměřic cítili lidé z partnerského města Litoměřic německé Fuldy. Strávili
tady ještě několik dní po nedělním defilé místních spolků na dosud probíhajících
městských slavnostech. V hesenském městě mají v souvislosti s Litoměřicemi
novinku: tamní muzeum a archiv spojený s rodištěm odsunutých se stěhuje do
bavorského Mnichova. Z Fuldy dorazilo na městské slavnosti 38 lidí. „Někteří z
nich proto, že se chtěli ještě jednou podívat do svého rodného města. Jiní proto,
že Litoměřice jsou naším partnerským městem,“ vysvětlil jeden z „Fulďáků“ Otto
Gruß. Pro něj byla účast ve slavnostním průvodu velká čest. „Jako místní rodák
jsem byl obzvlášť hrdý na to, že mohu jít se všemi ostatními Litoměřičany.
Vzhledem k minulosti to pro mě byl silný okamžik,“ řekl. Gruß patří ke skupině
Hesenských, kterou sdružuje spolek Freundeskreis Fulda Leitmeritz. V něm
jsou nejen čeští Němci z první vlny divokého či organizovaného odsunu, ale i
takzvaní specialisté, z nichž někteří z Československa odešli až v 60. letech. A
dnes jsou v tomto spolku také potomci odsunutých.
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•

Umělci přišli na koncertu s litoměřickou hymnou: „Zahrajte mi mou lito-litolito-litoměřickou…“ Tak zpívali hned po české státní hymně umělci
litoměřického festivalového sboru pod vedením Romana Pallase spolu s těmi
Teplické filharmonie. Skladbu věnovali Litoměřicím k oslavám 800. výročí
založení města, jejichž součástí byl i letošní Velký letní koncert symfoniků a
pěvců pod širým nebem na Mírovém náměstí. Akce sem ve čtvrtek večer
přilákala stovky diváků.

•

Křišťálové jablko se urodilo na Podřipsku: Po vstupní expozici v pavilonu A
byl na letošním 43. ročníku Zahrada Čech nejvíce navštěvován nejmenší
pavilon G Českého zahrádkářského svazu. Na ukázkové výstavě zaměřené na
bylinky se podílelo několik pěstitelů, garantem byl tradičně zahradník Petr
Herinek, který představil větší část ze 150 druhů a odrůd. Expozice soustředila
i soutěžící plody přihlášené do soutěže o Křišťálové jablko. „Letos jsme
vyhodnotili jubilejní 10. ročník a porota, které předsedal známý šlechtitel z
Těchobuzic Jiří Bouma, určila za vítěze Rubín podřipského zahrádkáře Josefa
Tichého. Veletrh Zahrada Čech obohacujeme soutěžemi už 27 let, patří mezi
ně vyhodnocení největšího a nejkurioznějších výpěstků,“ uvedl Jan Stancel,
šéfredaktor časopisu Zahrádkář.

•

Lvi opět stráží Mostnou horu: Zpátky jsou sochy dvou lvů na schodišti vedoucí
na Mostnou horu v Litoměřicích. Jsou jako noví stejně jako schodiště. Včera si
je přišla prohlédnout i vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu
Venuše Brunclíková (na snímku). Lvům se dva měsíce ve svém ateliéru v Hlinné
věnoval litoměřický restaurátor a akademický sochař Libor Pisklák. Na
konstrukci schodiště i lvech se podepsal nejen zub času, ale degradovaly také
kvůli solení cesty v zimě. Do lesoparku na Mostné hoře nedávno instalovali také
sochy různých umělců z pravidelných sympozií v Litoměřicích.

•

Chtějí turistům „prodat“ Labe: Destinační agentura České středohoří se díky
půjčce od litoměřické radnice může pustit do práce na propagaci řeky. Rušno
jak na Baťově kanále. Takové chtějí mít Labe v Destinační agentuře České
středohoří. Projekt marketingové podpory poříční turistiky v regionu podpořilo
ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i Ústecký a Středočeský kraj.
Předfinancují ho Litoměřice. O půjčce skoro dvou milionů rozhodli litoměřičtí
zastupitelé na svém posledním jednání. Projekt jim 12. září představil ředitel
„destinačky“ Luděk Jirman. „Naším cílem je marketingově podpořit úsek Labe
až k hranicím s Německem pro individuální vodní turistiku,“ vysvětlil. Součástí
projektu bude kompletní zmapování služeb na Labi. Jak těch přímo se
dotýkajících vody, tak těch souvisejících jako občerstvení, včetně možností
výletů do okolí. Na řece je podle expertů řada opomíjených půjčoven malých
lodí, které si lidé můžou půjčit na den nebo i týden. „Labe není jen něco, co tady
protéká, ale dá se na něm dobře vyžít,“ shrnul Jirman. Poříční marketing
soustředěný na „lodičky“ navazuje na „masírku“ ohledně Labské stezky jako
atraktivního koridoru pro cyklisty. Projekt, který potrvá až do roku 2021, přivítají
místní podnikatelé, kteří nabízejí služby v blízkosti řeky. Vhodné je jeho
načasování. Ředitelství vodních cest (ŘVC) totiž dotahuje do finále stavbu
nových přístavišť na Labi na území obou dvou krajů. Přespříští rok budou
hotová přístaviště v Ústí nad Labem, v Brné, ve Štětí a další ve Středočeském
68

kraji. Přijít na řadu mají i Malé Žernoseky. ŘVC tu chystá výstavbu veřejného
přístaviště pro 18 malých rekreačních plavidel délky do 20 metrů.
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Říjen
•

Akademie umění třetího věku zapsala další studenty: Sedm nových
studentů z řad seniorů přivítala ve čtvrtek 26. září Akademie umění třetího
věku, která od loňska funguje při Základní umělecké škole v Litoměřicích. S
novými studenty jich nyní bude pokračovat celkem 34. Většina studuje hru na
nějaký hudební nástroj. Při imatrikulaci litoměřický starosta Ladislav Chlupáč
ocenil snahu seniorů naučit se něco nového, ale i vstřícnost školy a pedagogů,
kteří se těmto studentům věnují. Výuka v akademii probíhá v dopoledních
hodinách, odpoledne školu navštěvují děti.

•

Rekonstrukce přinesla do knihovny čerstvý vzduch: Po letní přestávce
knihovna znovu otevírá svým čtenářům nově zrekonstruované prostory.
Instalace vzduchotechniky přinese nejen významné zlepšení teplotního
komfortu v budově, ale také zajistí přívod čerstvého vzduchu, a tím splní
hygienické normy pro obsah CO2 v prostředí. Rekuperační zařízení umožňuje
hospodárnější využití zbytkového tepla při větrání, díky čemuž je možné objekt
ochlazovat i v létě, aniž by se zvýšila výsledná energetická náročnost budovy.
Výhodou systému řízeného větrání je jeho rozdělení do samostatných celků,
které umožní regulaci v jednotlivých částech budovy podle aktuálních potřeb.
Projekt Vzduchotechnika pro Knihovnu K. H. Máchy v Litoměřicích byl
spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a
Ministerstvo životního prostředí ho podpořilo částkou 2,8 mil. Kč.

•

Litoměřičtí veslaři jsou mistry republiky: Litoměřické veslování
zaznamenalo další obrovský úspěch. Starší žáci místního Slavoje ovládli pro
rok 2019 svou kategorii a stali se vítězi Českého veslařského poháru. „Na zisku
poháru se podílel každý člen, ať svými úspěchy nebo podporou,“ pochválil celý
tým trenér Ján Lacko Starší. „Čtyři z nich však dominovali takovým způsobem,
že svou disciplínu naprosto ovládli. Za celou sezónu nepoznali hořkost porážky
a zvítězili ve všech závodech kterých se zúčastnili,“ vyzdvihl posádku čtyřky s
kormidelníkem. Ta letos závodila ve složení Miroslav Vokálek, Matěj Lacko,
Adam Kvašňak a Mikuláš Šmerda. Díky svým výkonům se navíc pyšní i titulem
mistrů České republiky, zvítězit dokázala také v Pražských primátorkách. Mezi
úspěchy žákovských kategorií letošního roku patří i další dva tituly mistrů
České republiky. Na skifu je jím Ondřej Záruba a na dvojskifu Jan Lacko a
Jáchym Plánička. Mezi děvčaty si titul vicemistryň vyjel dvojskif Klára Csátová
a Magdalena Dušková. Letošní sezóna litoměřických veslařů se tak bude
hodnotit jako úspěšná.

•

Studenti navštívili kolegy v německém Mühlhausenu: Již podruhé měli
studenti litoměřického gymnázia možnost navštívit partnerskou školu,
evangelické gymnázium v německém Mühlhausenu. První den společného
setkání se nesl v duchu seznamování, někteří studenti se již znali z loňské
návštěvy u nás v Litoměřicích, ale pomocí plnění úkolů se mohli zapojit i
nováčci. Druhý den studenti vyrazili do hlavního města Durynska, Erfurtu, kde
se seznámili s jeho bohatou historií. Třetí den výprava vyrazila po stopách
německého velikána, Johanna Wolfganga Goetha.
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•

Litoměřice se připojují k uctění památky Karla Gotta: Město Litoměřice se
připojilo k uctění památky Karla Gotta. Lidé se s ním mohou rozloučit tichou
vzpomínkou i formou zápisu do kondolenční knihy. Kniha bude volně přístupná
v pracovních dnech od 8 hodin do 17 hodin, v sobotu od 9 hodin do 17 hodin a
v neděli od 9 do 13 hodin v předsálí hradu (vchod z Tyršova náměstí).

•

Umělec oslavil životní jubileum retrospektivní výstavou: Významné životní
jubileum, 85 let života, oslavil litoměřický umělec Tibor Kováč výstavou.
Vernisáž výstavy s názvem Tibor Kováč 85, proběhla v pátek 4. října v
litoměřické Hradní galerii. Výstavu, kterou zahájil Miroslav Zimmer, si
nenechalo ujít několik desítek gratulantů a příznivců mistrova díla a s
blahopřáním přišel i starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Retrospektivní
výstava představuje to nejlepší z umělcovy tvorby a v Hradní galerii potrvá do
30. listopadu.

•

Napadli termín referenda: Přípravný výbor se soudně domáhá náhradního
hlasování o nemocnici pro případ, že v listopadu nepřijde dost lidí. Chtěli
referendum o budoucnosti nemocnice, město ho vypsalo. Ale v termínu, se
kterým mají zástupci přípravného výboru problém. A to tak velký, že se kvůli
němu rozhodli obrátit na soud. Chtějí pojistku náhradního referenda v případě
nízké volební účasti 8. listopadu. Právě o tomto termínu rozhodla většina
litoměřických zastupitelů na posledním jednání 12. září. Lidé budou v referendu
odpovídat, zda (ne)chtějí, aby město bezodkladně zastavilo jakoukoli formu
převodu vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoli subjekt, který není ve
výhradním vlastnictví státu, kraje či obce. Vypsání jednodenního referenda
sólo, mimo nejbližší volby, se podle výboru rovná zmaření jeho účelu. Jeho
zástupci totiž příliš nevěří, že dorazí dost lidí, tedy kolem 7 tisíc oprávněných
voličů. „Je všeobecně známou skutečností, že konání místního referenda mimo
termín voleb je ve městě velikosti Litoměřic pouhou nákladnou formalitou bez
šance na účast nutnou k platnosti a závaznosti referenda,“ sdělila členka
výboru, vrchní sestra litoměřické nemocnice Alena Rožcová. Proto se výbor
obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem s návrhem, aby se referendum konalo
v nejbližším termínu příštích voleb, na nichž se dá čekat větší účast. Tedy
krajských v říjnu 2020. Mluvčí soudu Jiří Barč potvrdil, že návrh na ochranu ve
věcech referenda soud obdržel. „V těchto věcech rozhoduje tříčlenný senát
složený z předsedy a dvou soudců a ze zákona není veřejné projednání
povinné,“ přiblížil Barč. Lhůta pro vyřízení návrhu je 30 dní. Zda ale bude
rozhodnuto už do 8. listopadu, není zřejmé.

•

Litoměřice získaly cenu za energetiku: Speciální cenu za dlouhodobé
aktivity v oblasti energetiky získalo v celorepublikové prestižní energetické a
ekologické soutěži „E.ON Energy Globe Award“ město Litoměřice. Ocenění
převzal v Praze z rukou zástupců společnosti E.ON místostarosta Karel Krejza
společně s Jaroslavem Klusákem, energetickým manažerem a vedoucím
organizační složky SMART CITY Litoměřice. Litoměřice se ceny dočkaly i v
minulém roce, kdy získaly stříbrnou pozici v kategorii obec s projektem
„Litoměřice, město s energií“.
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•

Pozvali lidi na jubilejní divadelní benefici: Happening se zvířátky na
náměstí. Ten po roce odstartoval další Divadelní benefici ochotnických
souborů. Jde o její již desátý, jubilejní ročník. Série divadelních představení a
doprovodných akcí se koná od pátku 11. do soboty 19. října především v
Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, ale třeba i v tamním Music baru
Baronka. Všichni příznivci prken, která znamenají svět, se mají na co těšit.
Výtěžek z celotýdenní benefice podpoří aktivity dětí z náhradní rodinné péče.
Patronkou benefice je známá režisérka Alice Nellis.

•

Lidé vysadili tisíce stromů: S velkým úspěchem se setkal Den za obnovu
lesa, akce Lesů ČR, která v sobotu proběhla ve všech regionech republiky.
Dobrovolníci při ní pomáhali s obnovou porostů poničených kůrovcem a
seznamovali se s budoucí podobou lesů, které mají mít jinou druhovou skladbu
než současné porosty. Sázelo se také v Ústeckém kraji, a to v Lovečkovicích
na Litoměřicku. Akce tam přilákala více než 1700 lidí. Celkem se podařilo v
celé ČR vysadit 18 tisíc sazenic jedle, buku či lípy.

•

Litoměřický úřad dává knihám druhou šanci: V budovách úřadu jsou nyní k
dispozici čtyři knihovničky s knihami, které zde tak dostávají druhou šanci. Lidé
si v nich mohou knížku půjčit, přečíst a zase ji sem vrátit, vyměnit svou
přečtenou knihu za jinou nebo do ní naopak ty staré darovat. Dvě z nich se
nacházejí na Mírovém náměstí jedna u výdeje občanských průkazů, druhá o
patro výše u oddělení komunitního plánování. Další je na odboru dopravy a
silničního hospodářství v Topolčianské ulici, poslední pak v Pekařské ulici ve
druhém patře.

•

O kompostéry poskytované městem zdarma je velký zájem: Téměř 300
zájemců podalo v letošním roce žádost o kompostér. V současnosti jsou
postupně vydávány. Nové žádosti nyní již odbor nepřijímá. Podmínky pro
přidělení byly trvalé bydliště v Litoměřicích, nulové dluhy vůči městu a pozemek
v osobním vlastnictví nacházející se v katastru Litoměřice nebo Pokratice. V
letošním roce jsou v rozpočtu odboru finanční prostředky na 140 kompostérů.
Městský úřad vychází vstříc obyvatelům a zároveň se snaží snížit množství
biologicky rozložitelného odpadu a s tím spojené náklady.

•

Mladí judisté jsou mistry ČR: Judisté litoměřického Sport Judo vezou z
republikového šampionátu v Mladé Boleslavi dva mistrovské tituly, bronz a dvě
pátá místa. „Suverénní byli Jan Galia a Dan Bayer, kteří celou sezónu
prokazovali své kvality na turnajích Českého poháru i v zahraničí. I vrchol
tohoto soutěžního roku zvládli bez zaváhání a získali zasloužený titul,“ radoval
se šéftrenér oddílu Tomáš Vytlačil. Další cenný kov přidala Štěpánka
Hojdarová, která vybojovala bronzovou medaili. „Po rychlých dvou výhrách
narazila na silnou soupeřku v semifinále. Výhra byla na spadnutí, ale po
rozporuplném výroku rozhodčích musela do boje o bronz,“ dodal Vytlačil. „Zde
krásným hodem potvrdila svou pozici vedoucí závodnice žebříčku a úspěšně
zakončila cestu za medailí.“ Pátá místa přidaly slibnými výkony Bára Jenešová
a Bára Zachová.
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•

Basketbalové kluby se přou o dívky: Dvacet hráček Slovanu, které odešly
do Slavoje, nemůže hrát. Kluby se ze situace viní navzájem. Pod děravým
košem to vře. V sázce je kvůli tomu sportovní budoucnost 20 hráček
litoměřického Slovanu, které odešly ke Slavoji. Výhradně dívčí basketbalový
klub přestupu nepožehnal. Hráčky tak mohou jen trénovat, hrát nikoli. Vedení
klubů se z nastalé situace viní navzájem. Kauza však nejspíš jen odhalila léta
budovaný hluboký příkop mezi oběma kluby. Každý by asi chtěl víc hráčů i
peněz od města. To jde ale jen na úkor toho druhého. V jádru sváru jsou i
osobní antipatie vedoucích.

•

Litoměřičtí hasiči získali medaile za vzornou službu: Ve středu 23. října
proběhlo v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem slavnostní udělení
služebních medailí II. a III. stupně Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR
ke státnímu svátku 28. října. Medailemi medaile III. stupně HZS ČR byli
ocenění také příslušníci Hasičského záchranného sboru z územního odboru
Litoměřice Vladimír Baudyš, Jan Finda, Lukáš Jalamudis, Marek Klaban,
Roman Košťál a Josef Mareček. Medaile jim slavnostně předal ředitel
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil. Součástí
tohoto slavnostního aktu letos bylo také předání Záslužných medailí Ústeckého
kraje a Medailí Hejtmana Ústeckého kraje. Medaile II. stupně Hasičské
záchranné služby ČR se udělují po 20 letech za vzorný výkon služby, medaile
III. stupně HZS ČR po 10 letech za vzorný výkon služby.

•

FK Litoměřicko opět odložilo oslavy výročí: FK Litoměřicko zrušilo i druhý
plánovaný termín oslav stoletého výročí klubu. Dalším novým termínem je
červen 2020. Rok plný turbulencí prožili fotbalisté FK Litoměřicko. Po loňské
podzimní části se klub potácel u dna tabulky České fotbalové ligy, tedy třetí
nejvyšší soutěže. V zimě angažoval ambiciózního kouče Zdeňka Haška, jenž
tým vytáhl téměř až do elitní pětky, krátce před koncem sezóny ale přijal
nabídku od druholigového Žižkova, který nakonec senzačně zachránil ve
FORTUNA: NÁRODNÍ LIZE. Zdálo se, že klub si k oslavám stého výročí
založení klubu nemůže přát lepší podmínky, jenže... DLUHY, SESTUP I
ODKLAD OSLAV Už na konci parádní jarní jízdy začaly prosakovat informace,
že klub má obrovské finanční potíže a nebude mít prostředky na to, pokračovat
v ČFL. Spolu s tím měly být odloženy i oslavy jubilea, plánované na začátek
prázdnin. „Z technických důvodů přesouváme oslavy na podzim, přesný měsíc
zatím nevíme. Bude záležet i na rozlosování soutěže, až budeme vědět, kdy
budeme mít volné hřiště,“ mlžil v době, kdy už byl klub bez po rezignaci Radka
Banii prakticky bez vedení, předseda organizačního výboru oslav Pavel Zuna.
Krátce na to přišla zpráva, že Litoměřicko nepřihlásilo třetí nejvyšší soutěž a
bude hrát jen krajský přebor, navíc s třímilionovým dluhem, což vzbudilo vlnu
nevole mezi fanoušky. Nyní se ale žlutomodrým daří, o víkendu zdolali ve
šlágru kola Oldřichov 2:0 a po 11 kolech nejvyšší krajskou soutěž vedou. Jenže
místo podzimních oslav je tu opět odklad. „Nové vedení klubu se usneslo, že
výročí k oslavám 100 let od založení klubu bude přesunuto na červen 2020,“
uvedl pro klubový web nový předseda Robert Mühlfait. „K tomuto kroku nás
vedla především nepříznivá finanční situace klubu a nedostatek času na
přípravu,“ přiznal na rovinu. „Věříme, že červnové datum bude příhodnější,
bude dostatek času vše řádně zorganizovat, a podaří se sehnat finanční
prostředky.“
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•

Fotbalisty trápí velké dluhy: Kromě obvyklých sportovních záležitostí
zaměstnává nové vedení FK Litoměřicko i vyjednávání o splátkách dluhu, nový
rozpočet a audit. Rozpočet na nový rok právě dotahují ve Fotbalovém klubu
Litoměřicko. Kvůli nesplaceným dluhům, které klub řeší, musí počítat s
podobným rozpočtem jako loni. Město budou fotbalisté žádat o nižší příspěvek
než v minulých letech, jelikož se mluví o tom, že peněz na sport v Litoměřicích
bude v roce 2020 méně. Klub se tak bude muset víc soustředit na místní
podnikatele a poskytovatele dalších dotací jako ministerstvo či kraj.
Účetnictvím klubu se v uplynulém týdnu probírala externí auditorská firma. „Do
14 dnů budeme mít výsledek, který budeme prezentovat veřejnosti. Nemáme
co skrývat, chceme dělat věci transparentně,“ řekl nový předseda FK
Litoměřicko Robert Mühlfait. TŘÍMILIONOVÁ SEKYRA Audit prověřuje řádnost
nakládání s penězi v klubu od 1. ledna 2016 do 31. července 2019. Tedy od
spojení FK Litoměřice, Lovosice a Pokratice až do ukončení fungování starého
výboru. Případná odpovědnost za výsledek auditu půjde pravděpodobně za
bývalým vedením klubu. Výkonný výbor i kontrolní komise klubu jsou od srpna
zcela nové. Po starém vedení zůstal dluh kolem tří milionů, z toho městu dluží
dva miliony, které si klub půjčil nad rámec pravidelné dotace. „Dluh nevznikl
pouze účinkováním dospělých v České fotbalové lize, ale i kvůli účinkování
mládežnických družstev ve vyšších soutěžích,“ konstatoval šéftrenér mládeže
Pavel Zuna. Peníze se rozkutálely, další nepřišly a klub loni zvládl splatit městu
pouze 250 tisíc. Letos by měl splatit půl milionu. „Kvůli tomu, v jaké je klub
situaci, jsme ale radu města požádali o jiný splátkový kalendář,“ vylíčil Mühlfait.
Další částky dluží klub fyzickým a právnickým osobám.

•

Prámy jsou venku z vody: Další etapa putování dřeva pro litoměřický Kalich
se završuje. V pátek tesaři začali vyndávat téměř půl roku potopené prámy
dřeva, které je určeno pro opravu krovů a podzednic střechy pod věží Kalich.
Čtyři prámy byly zatížené v Zahořanském rybníku nádržemi s vodou, aby dřevo
zůstalo ponořeně ve vodě. V sobotu je za pomocí jeřábu naloží na nákladní
automobil a odvezou do bývalých kasáren Pod Radobýlem. Tam z nich během
zimy mistři tesařští vyrobí trámy na podzednice střechy.
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Listopad
•

Sklizeň je v plném proudu: Výnosy cukrovky jsou vlivem sucha nižší než v
loňském roce, v průměru pod 70 tun z hektaru. Sklizeň bílého zlata, jak se
říkávalo cukrově řepě, se v regionu přehoupla do druhé poloviny. Právě tato
plodina letos patří mezi komodity, u kterých pěstitelé očekávají nižší výnosy.
Odhady odborníků hovoří o výnosech pod 70 tun z hektaru. Spotřebitelé se
však nemusejí obávat nedostatku cukru na trhu, jeho zpracovatelé mají zásoby
z minulých let.

•

Hasiči z Litoměřicka získali medaile za 30 let služby: Slavnostní udělení
služebních medailí I. stupně Hasičského záchranného sboru ČR příslušníkům
HZS Ústeckého kraje ke státnímu svátku 28. října proběhlo v Muchově sálu na
Zámku Zbiroh. Medaile při slavnostním ceremoniálu 31. října předali generální
ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, náměstek pro IZS a OPŘ František Zadina a
náměstek pro řízení lidských zdrojů František Vavera. Služební medaile I.
stupně za věrnost a mimořádné výsledky po 30 letech služby obdrželo celkem
příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Okres Litoměřice
zastupovali Pavel Legner, veliteli čety na stanici Litoměřice a Antonín Váňa,
veliteli družstva na stanici Štětí.

•

Do referenda zbývá jen týden: Pouhý týden zbývá do historicky prvního
litoměřického referenda, ve kterém obyvatelé rozhodnou o budoucnosti
nemocnice. Uskuteční se 8. listopadu od 10 do 20 hodin. Hlasování proběhne
v hlasovacích okrscích, které se shodují s těmi volebními. Hlasovat může
každý, kdo má právo volit do zastupitelstva obce. K platnosti referenda je třeba
účasti alespoň 35 procent oprávněných osob. Referendum je závazné, hlasujeli pro odpověď ANO či NE nadpoloviční většina lidí, kteří se hlasování
zúčastnili, a zároveň je to alespoň 25 procent všech oprávněných osob.

•

Gripeny uctily památku generála Františka Chábery: V sobotu 2. listopadu
v 15 hodin zaburácely nad litoměřickým hřbitovem dvě nadzvukové stíhačky
Gripen. Letci z 211. taktické letky z Čáslavi uctili památku generálmajora
Františka Chábery. Na hrdinu, který ve II. světové válce bojoval za svou vlast,
přišlo zavzpomínat mnoho obyvatel Litoměřic společně s vedením radnice a
litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Pietní akt také připomněl blížící se
Den válečných veteránů.

•

Fotky z dlažby jsou v divadle. Vernisáž proběhla v pátek: „Salón fotografie“,
aneb Fotky na dlažbě tak nazvala šestice členů Fotoklubu Porta Litoměřice
výstavu, která začala v první listopadový den vernisáží v Divadle K.H.Máchy.
Autory litoměřičané znají díky pravidelně vystavovaným souborům fotografií,
kterými se prezentují vždy na jaře a na podzim venku „pod širým nebem“, na
dlažbě Mírového náměstí. Pokaždé je to na jiné, ale litoměřické téma. Výstava
v divadle, která je zároveň příspěvkem klubu k 800.výročí města, se několika
desítkami velkoformátových snímků k některým tématům vrací, jde o jejich
výběr.
Zemřel litoměřický pravoslavný kněz Krupica: Dne 6.listopadu zemřel na
následky těžkého zranění v důsledku autonehody z 29.října na mělnicku
litoměřický pravoslavný kněz Th.Dr. Marek Krupica T.hD.

•
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•

Školy na Litoměřicku se zítra připojí ke stávce: K celostátní stávce učitelů
se zítra připojí i řada škol v okrese Litoměřice. Zatímco některé školy zavřou
úplně, například Základní škola U Stadionu v Litoměřicích, jinde nabízejí
rodičům alespoň „dopolední hlídání“, jako třeba základní škola ve Školní ulici
ve Štětí. Podle jejího ředitele Alexandra Petrišče bude mít škola jen dopolední
provoz do 11.40 hodin pro žáky prvního stupně. „Školní družina bude otevřená
jen ráno,“ upřesnil ředitel. Do stávky se zapojila také základní škola v Úštěku.
Její vedení o tom rodiče informovalo na svých webových stránkách a
prostřednictvím lístků, které děti donesly domů. „V případě, že rodič nemá
zajištěnou péči o své dítě, škola poskytne dohled nad žákem od 7 do 11.40
hodin v budově školy. Jídelna ani družina nebude v provozu,“ upozornila škola.

•

Výstava připomíná listopadové události: Venkovní výstavou začala včera
na Mírovém náměstí v Litoměřicích série akcí konaných u příležitosti 30. výročí
od sametové revoluce. Expozice velkoformátových panelů na náměstí nabízí
kolemjdoucím časovou osu srovnávající události v rozmezí let 1988 až 1990 v
Praze a v Litoměřicích, seznámení s jejich hlavními aktéry, reakce místního
tisku, ale i svodky Státní bezpečnosti, fotografie, vážné i humorné dobové
komentáře a mnoho dalšího. Výstava bude na náměstí do 24. listopadu.

•

Konference slaví výročí: V pátek 8. listopadu přijedou učitelé z celého kraje
už po osmnácté do Litoměřic. Čeká je tradiční porce dílen, zaměřených na
ekologickou výchovu. Jubilejní ročník bude proti minulým o něco pestřejší. K
dopoledním a odpoledním dílnám přibude úvodní přednáška s promítáním.
Pozvání přijala inspirativní osobnost sedlák Daniel Pitek, který hospodaří pod
Milešovkou, obnovuje tamní krajinu a ukazuje cestu, jak bojovat s důsledky
klimatických změn. Na chodbách litoměřické ZŠ Na Valech se představí i nově
vznikající pobytové ekocentrum v Opárenském mlýně.

•

O nemocnici rozhodnou lidé za dva dny: „Byl bych rád, kdyby lidé přišli v
dostatečném počtu a vyjádřili svůj názor k tak zásadní věci, kterou je
budoucnost naší nemocnice,“ uvedl litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.
Právě z nedostatečné účasti v referendu má obavy petiční výbor, který plebiscit
požadoval. V říjnu se proto obrátil na krajský soud v Ústí s návrhem, aby se
referendum konalo v termínu nejbližších voleb, v tomto případě krajských za
rok. Mluvčí krajského soudu Jiří Barč uvedl, že rozhodnutí ve věci referenda by
mělo padnout v nejbližších dnech. „Zákonná lhůta začala běžet po zaplacení
správního poplatku 10. října. To znamená, že soud rozhodne do 11. listopadu,“
informoval Barč. „Referendum konané v pátek 8. listopadu podporujeme. Po
městě vylepujeme plakáty a snažíme se informovat veřejnost, aby přišlo
hlasovat co nejvíce lidí,“ řekla členka petičního výboru Alena Rožcová s tím, že
termín vypsaný zastupiteli může mít vliv na účast voličů. „Statisticky byla téměř
všechna referenda, jež se konala mimo termíny voleb, neplatná. Zúčastnil se
jich totiž nízký počet lidí,“ vysvětlila Rožcová s tím, že pokud by se referendum
konalo až rok při krajských volbách, dá se čekat větší účast. „Obávám se, že
požadovaný počet sedm tisíc v jeden den nepřijde,“ dodala. Vedení Litoměřic
současně jedná s Krajskou zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje pět
dalších nemocnic. Případnému převzetí litoměřické nemocnice Krajskou
zdravotní se nebrání ani petiční výbor.
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•

Plavec Netrh vybojoval bronz: Litoměřický plavec Vojtěch Netrh vybojoval v
Plzni na 5. kolo Českého poháru třetí místo. „Jednalo se o největší závody na
našem území, zúčastnilo se jich 770 plavců z 9 zemí,“ přiblížil šéf plaveckého
klubu Litoměřice Štěpán Šetek. Netrh zaznamenal svůj úspěch v disciplíně 200
metrů prsa, do finále se ale probojoval i v poloviční a čtvrtinové vzdálenosti. Na
100 metrech skončil čtvrtý, na padesátce pátý. Osmou příčku si připsal v
polohovém závodě na 100 metrů. „Výborně si vedla také Adéla Chalupová. Ač
nejmladší z celého startovního pole, dokázala se v disciplíně 400 metrů
polohového závodu probojovat na 13. příčku,“ dodal Šetek.

•

V Litoměřicích se koná konference na téma zeleně: Ve středu 6. listopadu
na výstavišti Zahrady Čech začala dvoudenní konference „Zeleň v obcích a
městech Ústeckého kraje“. Akce je primárně určena zástupcům měst a obcím
Ústeckého kraje. Konference je zaměřena na zlepšení funkčního stavu zeleně
ve městech a obcích, vytváření nových vodních prvků jako ochranu před
suchem a adaptace na změnu klimatu. V rámci konference se uskutečnilo
slavnostní vyhlášení celorepublikové soutěže Park roku 2019. Vítězem soutěže
se na základě rozhodnutí odborné poroty stala revitalizace Tyršových sadů
Podzámeckého parku v Pardubicích.

•

Starosta na velvyslanectví podepsal Chartu diverzity: Město Litoměřice v
úterý 5. listopadu jako jedno z prvních měst v připojilo svůj podpis pod „Chartu
diverzity Česká republika“. Vyjádřilo tím souhlas s principy charty, které
umožňují všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout
jejich osobní potenciál. Stalo se tak na velvyslanectví Švédského království v
Praze v rámci setkání The Future is Female. Slavnostního aktu se zúčastnilo
více než 50 zástupců firem, velvyslanců a velvyslankyň. Za Litoměřice svůj
podpis připojil starosta Ladislav Chlupáč. Zároveň obdržel z rukou Pavlíny
Kalousové, předsedkyně platformy Byznys pro společnost, certifikát o
přistoupení k Chartě diverzity.

•

Litoměřice úspěšně zvládly referendum, obavy z neúčasti byly zbytečné:
Litoměřičané zvládli referendum! Jsou prvním městem v České republice, kde
bylo referendum úspěšné, ačkoliv se nekonalo v souběhu s jinými volbami.
Komise právě dokončily sčítání. Do hlasovacích místností dorazilo 52,31
procenta oprávněných voličů. Celkem 95,87 procenta jich odpovědělo ANO na
otázku, zdali chtějí, aby orgány města bezodkladně zastavily jakoukoliv formu
převodu vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoliv subjekt, který není
ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti
nemocnice i provozní majetek společnosti ve výhradním vlastnictví státu, kraje
či obce. Splněny byly obě podmínky pro to, aby referendum bylo platné a
závazné. „Dostavilo se více než zákonem stanovených 35 procent
oprávněných osob a pro odpověď ANO hlasovala nadpoloviční většina osob,
které se hlasování zúčastnily, což je více než 25 procent všech oprávněných
osob,“ informovala předsedkyně místní komise referenda Martina Skoková.
Referendu předcházela masivní informační kampaň vedená jak městem
Litoměřice, tak i přípravným výborem referenda. Oběma stranám totiž šlo o to
samé – dosažení co nejvyšší volební účasti pro platnost referenda. Veřejnost
v něm potvrdila, že nechce, aby nemocnici vlastnil a provozoval soukromý
subjekt. Nechce si tak ani vyslechnout nabídky soukromých subjektů v
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otevřené soutěži, jak zamýšlela radnice. Pro vedení města je výsledek
referenda závazný. „My jsme však již dříve deklarovali, že jednáme a budeme
dále jednat s Ústeckým krajem o možnostech začlenění do Krajské zdravotní,
která úspěšně provozuje pět dalších nemocnic v Ústeckém kraji,“ konstatoval
starosta Ladislav Chlupáč, kterého potěšila vysoká volební účast. A to i přesto,
že se referendum nekonalo zároveň s krajskými volbami na podzim příštího
roku, jak prosazoval přípravný výbor referenda. „Věřil jsem, že lidé v takto
důležité záležitosti k referendu přijdou a vyjádří svůj názor. Nejistotu totiž
nebylo možné s ohledem na zájmy nemocnice prodlužovat o další rok,“ vysvětlil
starosta. Litoměřice jako první rozpoutaly v ČR zcela zásadní diskusi na téma,
zda mají města nést zodpovědnost za provoz nemocnic s daleko vyšším
rozpočtem, než mají města samy. „Stále se domníváme, že jde o povinnost
státu a potažmo zdravotních pojišťoven,“ říká starosta. Město Litoměřice totiž
má rozpočet cca 550 milionů korun, z toho pouze zhruba 70 milionů korun
může využít na investice. Rozpočet nemocnice je přitom cca 800 milionů korun.
„K tomu je třeba připočíst nerovné podmínky zdravotního systému, kdy
například za operaci slepého střeva dostane litoměřická nemocnice méně
peněz než krajská či fakultní nemocnice. Dále státem plně nekompenzované
navyšování platů personálu, pro města těžko řešitelnou personální krizi mezi
lékaři napříč celou republikou a také finančně náročnou údržbu movitého i
nemovitého majetku, včetně obnovy zdravotnické techniky,“ jmenuje zcela
zásadní problémy starosta. Za pravdu Litoměřicím de facto dává i premiér. Ten
totiž minulý týden poukázal na potřebu změny systému s tím, že nemocnice by
měl provozovat stát a kraje, nikoliv města. „Považovali jsme za nutné toto téma
otevřít, ačkoliv nám přineslo nepochopení a hněv značné části veřejnosti.
Nicméně úkolem zodpovědného politika je otevírat i témata, která jsou citlivá,
nicméně pro náš život zcela zásadní. Stále si trváme na tom, že nemocnice tu
je nejen pro nás, ale i pro naše děti a vnoučata. Její budoucnost je proto třeba
začít řešit již ve chvíli, kdy je finančně zdravá, abychom za pár let nedopadli
jako nemocnice v Rumburku,“ dodal místostarosta Karel Krejza. I on děkuje
voličům za to, že dali městu tak silný mandát pokračovat v jednáních s Krajskou
zdravotní. „Věřím, že i představitelé Ústeckého kraje dostojí svým slibům a
udělají vše pro úspěšný a rychlý průběh jednání tak, jak několikrát deklarovali,“
dodal místostarosta.
•

Místo lékárny budou zubaři: Od června příštího roku by na Mírovém náměstí
v Litoměřicích měla fungovat nová zubní klinika. Čtyři noví zubní lékaři, kteří
postupně přijmou i několik tisíc pacientů. To je vize nové zubní kliniky, která
vznikne v prostorách bývalé lékárny vedle oblastního muzea na Mírovém
náměstí v Litoměřicích. Radní města tento týden odsouhlasili pronájem budov
společnosti Vivant Dentes, která bude kliniku provozovat. Jednatel společnosti
a vedoucí lékař Daniel Kábrt potvrdil, že nyní čekají na nájemní smlouvu od
města. „Poté přijdou na řadu stavební úpravy, vybavení ordinací, diagnostiky a
laboratoře veškerou zdravotnickou výpočetní a další technikou, smlouvy s
pojišťovnami, vyřízení všech úředních povolení a náležitostí,“ shrnul Kábrt s
tím, že pokud vše půjde podle plánu, potrvá tato příprava do května příštího
roku. Poté nastoupí dohodnutí zaměstnanci, kteří by v červnu začali ordinovat.
„V Litoměřicích je v současnosti nedostatek zubařů, kteří by dlouhodobě zajistili
obyvatelům města i okolí stomatologickou péči. Situace by se díky vybudování
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nové kliniky měla změnit,“ komentoval záměr litoměřický starosta Ladislav
Chlupáč.
•

Aukce přinesla Diakonii rekordní částku: Pro litoměřickou Diakonii přinesla
ve čtvrtek benefiční aukce na hradě v Litoměřicích. I letošní ročník moderovala
herečka Chantal Poullain, která s sebou přivezla jako hosta herce a režiséra
Antonína Procházku, jenž jí při aukci asistoval. Po skončení se celková částka
vyšplhala až na 1 186 933 korun, což zahrnuje i finanční dary mimo samotnou
aukci. „Poděkování si zaslouží všichni, kteří se aukce zúčastnili, i ti, kteří do
aukce svá díla věnovali. Jsme jim moc vděční,“ neskrývala radost ředitelka
Diakonie Litoměřice Irena Opočenská.

•

Referendum budou opakovat: Krajský soud vyhověl návrhu přípravného
výboru, který požadoval referendum v jiném termínu, než který vyhlásilo město.
Referendum o budoucnosti litoměřické nemocnice se bude zřejmě opakovat. A
to příští rok na podzim společně s volbami do zastupitelstev krajů. V pondělí
odpoledne o tom rozhodl ústecký krajský soud. Na výsledky pátečního
referenda, kde se lidé drtivou většinou vyjádřili pro zachování nemocnice ve
veřejných rukou, však nemá verdikt vliv. Soud tak vyhověl přípravnému výboru,
který plebiscit požadoval v termínu nejbližších voleb a s jiným zněním otázky.
Výbor se totiž obával, že se k referendu nedostaví požadovaný počet lidí.
„Jsme rádi, že celou věc rozhodl soud, který je naprosto nestranný a objektivní.
Ten nám dal za pravdu. Přesto jsme jako přípravný výbor městem vyhlášené
referendum maximálně podpořili,“ reagovala členka přípravného výboru Alena
Rožcová. I přes rozhodnutí soudu zůstává páteční referendum o budoucnosti
nemocnice platné a závazné. „Jednání města s Ústeckým krajem o začlenění
litoměřické nemocnice pod Krajskou zdravotní mohou probíhat,“ informovala
mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová. Důvody, proč soud při rozhodování
nepřihlédl k výsledkům úspěšného referenda z pátku 8. listopadu, popisuje v
usnesení tím, že navrhovatel, tedy přípravný výbor, zůstal ve vztahu k této
skutečnosti procesně pasivní. Proto soud postupoval v souladu s právními
předpisy a přistoupil k posouzení podstaty věci.

•

Lidé diskutovali o budoucnosti dopravy v Litoměřicích: Příležitost podílet
se na tvorbě dlouhodobé vize dopravy ve městě měli v pondělí 11. listopadu
obyvatelé Litoměřic. V salonku Kulturního a konferenčního centra se totiž
uskutečnilo setkání s veřejností, na kterém byly představeny finální výstupy k
tvorbě Plánu udržitelné mobility. Tři scénáře vypracovalo Centrum dopravního
výzkumu Brno na základě rozsáhlého průzkumu, který se v Litoměřicích
uskutečnil v průběhu minulého roku a počítají např. s modernizací komunikací,
na zklidnění provozu nebo vystavění záchytných parkovišť.

•

Litoměřice ocenily Srdcaře: Slova díků si ve středu v litoměřickém hradu
vyslechlo třináct Srdcařů a zástupci tří nejkrásnějších provozoven. Ti byli v
rámci druhého ročníku ankety Srdcař Litoměřic oceněni za nezištné aktivity,
které odvedli ve prospěch města a jeho obyvatel za uplynulý rok. Ceny a
květiny převzali z rukou místostarosty Lukase Wünsche a tajemníka městského
úřadu Milana Čigáše. Smyslem večera bylo nejen ocenit podnikatele, ale také
prohlubovat vztahy mezi podnikatelským a neziskovým sektorem, sdílet
zkušenosti a vzájemně se inspirovat.
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•

Vařili polévku a guláš ve velkém: Už počtvrté se v sobotu po poledni sešly
stovky lidí v Krušovické pivnici v litoměřických Pokraticích na unikátní
dobročinné akci Jozefa Pásztora. Ten spolu s přáteli uvařil kapustnici a guláš
za dobrovolný příspěvek. Výtěžek 45 tisíc půjde na dětské oddělení litoměřické
nemocnice. Na přípravu polévky padla tři uzená kolena, tři kila uzených žeber,
pět kilo klobás, pět kilo brambor, 20 kilo zelí a spousta koření. Na guláš
tentokrát padlo úctyhodných 20 kilo kližky. Obojí dobroty připravili víc než 50
litrů.

•

Trikolora od dnešního dne zdobí litoměřické náměstí: Centrum Litoměřic
od dnešního dne zdobí nové umělecké dílo. Je jím „vlající“, zhruba 80
centimetrů široká a půl metru vysoká trikolora z bronzu, upevněná na rohu
budovy České spořitelny přímo na Mírovém náměstí. Před zraky zhruba 250
lidí byla dnes slavnostně odhalena v průběhu vzpomínkové akce pořádané
občanskou iniciativou a městem Litoměřice u příležitosti 30. výročí sametové
revoluce. Stalo se tak poté, co se v lidmi zaplněném kostele Všech svatých
uskutečnila bohoslužba jako výraz díků za tři desítky let svobody. „Jde o dar
obyvatelům města Litoměřice. Symbolizuje nezávislost a svobodu, za kterou
nasazovali lidé nejrůznějšího politického přesvědčení své životy, zdraví i
kariéry,“ uvedl dnes jako hlavní řečník shromáždění bývalý disident, mluvčí
Charty 77, senátor a současný europoslanec Alexandr Vondra. Trikolora
pochází z dílny litoměřické akademické sochařky Alžběty Kumstátové. S
myšlenkou uspořádat sbírku na její pořízení přišel místostarosta Karel Krejza
poté, co nezvítězila v městem vyhlášené veřejné soutěži na vytvoření díla ke
100. výročí založení Československé republiky, ale návrh jej zaujal. „Trikolora
symbolizuje morální hodnoty, s nimiž se osobně ztotožňuji. Je pro mě čest, že
jsem dostala příležitost ji vytvořit,“ uvedla místní sochařka. Poté v diskusi
vystoupili studenti místního gymnázia, ale i Renata Vášová a Radka Šumerová,
které coby přímé účastnice tlumočily poselství organizátorů včerejšího protestu
na Letné. Na závěr slavnostního aktu zazněla státní hymna v podání členky
pěveckého sboru Cantica Bohemica Petry Jenčkové, kterou zpívalo publikum
společně s ní. Následně účastníci zapálili svíčky a položili květiny nejprve u
bronzové pamětní desky obětem nedemokratických režimů v podloubí radnice.
Poté v průvodu vedeném skauty došli do parku Václava Havla k bustě
prezidenta, který národ spojoval.

•

Lidé přespali venku s bezdomovci: I přes deštivé počasí se ve čtvrtek večer
na Kapucínském náměstí v Litoměřicích sešlo několik desítek lidí, kteří přišli
podpořit kampaň Noc venku. Někteří přinesli bezdomovcům konzervy, asi 20
lidí se rozhodlo přespat. Celorepubliková akce má ukázat na problémy lidí bez
domova. „Na ulici jsem podruhé. Nově od minulého pátku, kdy jsem se vrátil z
vězení. Dříve jsem měl byt, auto i super práci. Pak jsem udělal chybu a skončil
za mřížemi,“ prozradil 65letý Ruda, kterého svobody zbavilo neplacení
alimentů. Teď je sice bez bytu a bez věcí, ale nevzdává to. „Nebojte, až tady
budu na další akci, tak už budu v pohodě. Mám práci,“ prozradil. Akce se v kraji
konala už jen v Mostě.
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•

Sklizeň hroznů skončila dřív: Vinný mošt z letošní úrody je už dokvašený.
Mnohá vína budou skvělá. Oproti zemědělcům a ovocnářům jsou vinaři v
regionu s letošní úrodou spokojenější. Výnosy hroznů byly proti ostatním rokům
někde lehce podprůměrné, jinde mírně nadprůměrné. To však nelze srovnávat
s loňským ročníkem, kdy byly téměř dvojnásobné. V současné době se ve
sklepích lahvují vína pro vánoční a novoroční svátky z loňské sklizně. Milovníci
lahodného moku se mohou těšit na vína dobře pitelná. Některé vinice zjara
pomrzly, všem vinařům však víc škodilo sucho. Výnosy hroznů tak byly odvislé
od polohy vinic, Žernosecké vinařství sklízelo i přes šest tun hroznů z hektaru.
„Vlivem suchého počasí v posledních letech začínáme sklizeň dřív, letos to bylo
už 20. srpna s odrůdou Solaris a končili jsme 1. října Ryzlinkem, tedy o 20 dní
dřív než loni,“ uvedl ředitel vinařství František Kupsa.

•

Zabíjačkové hody přilákaly desítky návštěvníků: Vůně jitrnic, jelítek, ovaru
a dalších zabíjačkových dobrot přilákala v sobotu 23. listopadu desítky
návštěvníků do nově zrekonstruované litoměřické Tržnici Felixe Holzmanna na
Lito Fest zabíjačkové hody. Vybraných řezníci nejen z litoměřicka
návštěvníkům nabídli jitrnice, jelita, ovar, černou polévku a spoustu dalších
zabijačkových specialit. Nechyběly ani další farmářské dobroty mléčné,
pekařské, uzenářské, ovoce a zelenina, bylinná lékárna, káva od Zobana,
oříšky nebo lahodné tři druhy svařáku z bílého a z červeného vína a
bezalkoholový jablečný z moštu. Milovníci piva se zase mohli těšit z bohaté
nabídky regionálních pivovarů Malo pivovar Bad Flash a jeho 14 IPA, pivovar
Clock APA 12, pivovar Rampušák 11 ležák, sv. Petrbeer a jeho zabijačkový
speciál. K dobré náladě všech návštěvníků se postarali pouliční muzikanti a
flašinetář.
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Prosinec
•

Vánoční strom: který bude letos zdobit Mírové náměstí v Litoměřicích, je na
místě. V pondělí dopoledne ho tam společně s technickými službami přivezla
soukromá firma. Vzrostlý smrk pochází z litoměřické ulice Na Výsluní, městu
ho věnovali soukromí dárci. Poprvé se jehličnan na náměstí rozzáří v pátek 6.
prosince v 18 hodin. Slavnostnímu rozsvícení bude už od 15 hodin předcházet
kulturní program. Vystoupí například Podřipský žesťový kvintet nebo Markéta
Konvičková.

•

Litoměřický městský úřad sbírá ocenění za svůj přístup: Úspěšný rok plný
ocenění má za sebou Městský úřad v Litoměřicích. Jen v průběhu podzimu se
úřad dočkal tří cen. Zlatou příčku například úřad obsadil v soutěži „Cena
personalistů za nejlepší HR projekt roku 2019“. Druhé místo pak litoměřický
úřad vybojoval v soutěži „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost“, a to v kategorii „Veřejný sektor obce s rozšířenou působností“.
Obrovského úspěchu letos dosáhl Městský úřad v Litoměřicích také z hlediska
hodnocení kvality veřejné správy, a to jak v krajském, tak celorepublikovém
měřítku. Nejprve obhájil první místo v soutěži „Přívětivý úřad Ústeckého kraje
2019“ a následně zvítězil i v rámci České republiky.

•

Basketbalistky Slovanu kralují druhé lize: Basketbalistky Slovanu
Litoměřice vládnou 2. lize. Doma zdolaly i Liberec a Brandýs nad Labem a s
jedinou porážkou se vyhřívají na první příčce. „V prvním utkání se holky
statečně popraly se zkušeným týmem Liberce. Napínavý zápas jsme nakonec
zvládli,“ liboval si trenér Martin Chmel. „Proti Brandýsu to bylo jiné. Díky
okénkům v naší obraně byl do poločasu vyrovnaný stav. Ve druhé půli se naše
hra zlepšila, což byl klíč k našemu pohodovému vítězství.“ Nejlepší střelkyní v
obou zápasech byla Zuzana Čermáková, celkově se ale za víkend dokázaly
prosadit všechny hráčky, které nastoupily. V dalším kole přivítají Litoměřice
14.12. od 13.00 třetí DBAK.

•

Litoměřická galerie zahájila výstavu o Arnoštu z Valdštejna: Na rozhraní
času biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna, to je název je jedné ze tří nových
výstav Severočeské galerie v Litoměřicích. Včerejší vernisáž si nenechala ujít
řada lidí. Výstavu o Emanueli Arnoštu z Valdštejna, který byl mimořádnou
osobností doby, kdy se pozdní baroko v českých zemích stýkalo a potýkalo s
nastupujícím osvícenstvím, pořádá galerie ve spolupráci s biskupstvím a
Katolickou teologickou fakultou UK.

•

Memorandum je schváleno: Litoměřickou nemocnici nebude kraj moci po
převzetí prodat ani převést. Zastupitelé Litoměřic schválili memorandum o
převodu městské nemocnice pod Ústecký kraj. Na přání opozice do něj zařadili
i podmínku, že kraj ji po převzetí nebude moci v následujících deseti letech
převést na někoho jiného. A pokud by se kraj chtěl nemocnice zbavit prodejem,
bude mít město Litoměřice předkupní právo. Memorandem se budou na
pondělním zasedání zabývat ještě krajští zastupitelé. Opoziční zastupitel Jiří
Adámek (ANO) je přesvědčený, že nemocnice by měla zůstat městská.
„Preferujeme, aby nemocnice zůstala v rukou města. Jsme ale ochotni
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vyjednávat s krajem, bohužel však neznáme podmínky převodu,“ poznamenal
Adámek. Podle starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče není memorandum
dokumentem, který by vytvářel závazná stanoviska. „To bude teprve
předmětem dalších jednání, kdy se bude tvořit obsah smlouvy, která by měla
obsahovat jasná stanoviska obou stran,“ uvedl Chlupáč s tím, že jak město, tak
kraj mají zájem na spolupráci a na dalších krocích, které povedou k podpisu
smlouvy. Zástupci Litoměřic a kraje budou mimo jiné jednat o finanční stránce
převodu. Zatímco budovy nemocnice by kraj měl dostat bezúplatně, za akcie a
provoz bude chtít město zaplatit. Kolik to bude, není zatím jasné. Převod by se
měl uskutečnit nejpozději do poloviny příštího roku. Vedení Litoměřic se chce
provozování nemocnice zbavit proto, že příliš zatěžuje městskou kasu. V
listopadovém referendu se obyvatelé města jednoznačně vyjádřili pro to, aby
zařízení nedostal soukromý subjekt.
•

Kostelem Všech svatých se nesla sváteční hudba: V kostele Všech svatých
v Litoměřicích se v sobotu odpoledne konal benefiční koncert. Pod záštitou
biskupa Mons. Jana Baxanta ho tam pořádala Diecézní charita Litoměřice.
Návštěvníci si mohli poslechnout dívčí pěvecký sbor Puellae cantantes, který
na varhany doprovodil Jaroslav Pulda a na housle Radek Dobrý. Výtěžek
adventního koncertu bude věnovaný Vašíkovi ze Žitenic na zakoupení lůžka.

•

Litoměřice postaví nové byty: Stavba dvaapadesáti startovacích bytů bude
v příštím roce největší investicí, která zároveň nejvíce zatíží rozpočet města
Litoměřice. Ten jako schodkový na svém posledním zasedání schválili
zastupitelé. Bydlení pro mladé rodiny vznikne přestavbou bývalého vojenského
objektu v Jiříkových kasárnách, který dříve sloužil jako školicí a ubytovací
středisko. Projekt už dostal zelenou od stavebního úřadu. Začít stavět se má
na začátku roku. Energetický manažer města Jaroslav Klusák uvedl, že jde o
ojedinělý projekt. „V plánu je instalace fotovoltaické elektrárny jak na střeše,
tak na plášti budovy, renovace objektu v pasivním energetickém standardu,
využití dešťové vody či napojení na akumulační systém a systém
elektromobility,“ popsal Klusák. Bude se tak jednat o první veřejnou energeticky
aktivní budovu v České republice. Náklady jsou vyčísleny na 150 milionů korun,
padesát milionů pokryje dotace, kterou město získalo od státu. Zbytek bude
hradit ze svého, většinu formou úvěru ve výši 90 milionů. Právě to se při
schvalování rozpočtu nelíbilo některým opozičním zastupitelům. Zastupitel
Marek Kocánek (ANO) se společně se svými šesti stranickými kolegy zdržel
hlasování. „Běžné příjmy i výdaje na příští rok jsou dobře nastaveny. Stejně tak
kapitálové výdaje. Úvěr 90 milionů ale zavazuje město na další roky, proto
rozpočet nepodpoříme,“ řekl Kocánek.

•

Trhy zpestří i nový betlém: Nový betlém s vyřezávanými figurami a živými
zvířaty, spousta hudebních vystoupení, ozdobené stromečky, větší počet
dřevěných stánků s voňavým svařákem či pečenými kaštany nebo slavnostní
brány a na závěr videomapping. Tak budou vypadat letošní Vánoční trhy na
Mírovém náměstí v Litoměřicích, které od pátku zpestří předvánoční čas.
Betlém s dřevěnými figurami bude se zahájením trhů doplněn o živá zvířátka z
Adélčina dvorečku, který lidé znají například z úštěckých jarmarků. Chovatelka
a koordinátorka Adéla Vrchovská prozradila, že po celou dobu konání trhů
betlém doplní několik oveček. „V pátek při zahájení trhů na náměstí přivezeme
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i oslíka a snad i další zvířata. Děti z mateřinek tu budou společně zdobit
stromečky, takže se s nimi budou moci pomazlit,“ slíbila Vrchovská a dodala,
že pokud by někdo měl zájem přinést zvířatům něco na zub, může přinést
suché pečivo či jablka.
•

Nemocnice opět uspěla v anketě: Úspěchem skončil pro litoměřickou
nemocnici 14. ročník celostátní srovnávací ankety neziskové organizace
HealthCare Institute. Ta každoročně v rámci projektu Nemocnice ČR zjišťuje
spokojenost zaměstnanců a pacientů v ambulantní i lůžkové sféře. Nemocnice
Litoměřice se letos velmi dobře umístila ve všech zmíněných oblastech. V
rámci konkurence všech českých a moravských nemocnic si hlasy svých
pacientů a zaměstnanců zajistila 17. místo ve spokojenosti zaměstnanců, 25.
příčku v hodnocení ambulantních pacientů a 44. pozici v hodnocení
hospitalizovaných osob.

•

„Rybovku“ oprášili a zahráli v původní podobě: Domem kultury v
Litoměřicích zněla minulé úterý opět po roce tradiční Česká mše vánoční
J.J.Ryby. Byla součástí Vánočního symfonického koncertu, pro který si
pořadatelé vypůjčili motto z Rybova díla „S radostí a plesáním“. Byla však
výjimečná, a to tím, že ji muzikanti a zpěváci předvedli v původní podobě.
Symfonický orchestr spolu s Litoměřickým festivalovým sborem a sólisty
skladbu interpretoval podle edice, kterou připravil Vojtěch Spurný a vydal
Český rozhlas v roce 2014. V sólových partech excelovali operní zpěváci Jana
Červinková, Lenka Schützová, Jaroslav Kovacs a Pavel Švingr. Zajímavý byl
také výlet do vod pop music, na který posluchače vzala zpěvačka Jana Veselá
s Dynamis Bandem Jana „Kuře“ Veselého. Vzpomínka na nedávno zesnulého
Mistra pak uzavřela první půli vánočního koncertu. Píseň „C’est la vie“ si
zanotovali nejen všichni aktéři na pódiu, ale i v hledišti.

•

Vánoční trhy na Mírovém náměstí v Litoměřicích začaly: Zdobením
stromečků litoměřických mateřinek a dalších dětských institucí v pátek začaly
na Mírovém náměstí v Litoměřicích vánoční trhy. Jejich slavnostní zahájení
byla ale naplánováno na sobotu od 17 hodin. Předcházelo mu divadelní
představení a koncert litoměřického sboru Puellae cantantes. Čtvrt hodiny po
sedmnácté hodině vystoupila pohádková Saxana, zpěvačka Petra Černocká.
Návštěvníci trhů si kromě vánočního zboží, svařáku a dalších dobrot mohli užít
řadu dalších vystoupení. Letošní novinkou je dřevěný vyřezávaný betlém, který
během trhů doplní také tři živé ovečky. Vánoční trhy jsou otevřené každý den
až do neděle 22. prosince.

•

Demisi! Skandovali lidé v Litoměřicích!: Další vlna protestů, které svolává
spolek Milion chvilek pro demokracii, pokračovala včera v podvečer v malých
městech napříč republikou. Více než stovka lidí se sešla i v Litoměřicích. Podle
informací z webu Milion chvilek lidé na Litoměřicku demonstrovali také v
Lovosicích, Úštěku a v Račicích. Spolek svolal protesty kvůli eskalaci skandálů
premiéra Andreje Babiše s požadavkem na jeho demisi. Další demonstrace se
konají tento čtvrtek v krajských městech.
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•

Z republikového mistrovství v plavání si Netrh odvezl sedm medailí,
ostatní si vylepšili maxima: Od čtvrtka do neděle se v Plzni konalo zimní
mistrovství České republiky v plavání. Litoměřický plavecký klub na této akci
vybojoval sedm medailí zásluhou Vojtěcha Nertha. Další členové oddílu si
vylepšili svá maxima. Celkem pět zástupců měl na zimním mistrovství České
republiky v plavání Plavecký klub Litoměřice. Dorostence Simonu
Doubravskou, Anetu Kutzlerovou a Vojtěcha Netrha doplnily žačky Adéla
Chalupová a Anežka Součková. Litoměřický plavecký oddíl na zimním
mistrovství České republiky získal celkem sedm cenných medailí. Všichni
závodníci a závodnice velmi dobře reprezentovali město Litoměřice a svůj klub.

•

Úložiště Richard slaví 55 let: V provozu je od roku 1964. Ročně se zde ukládá
cca 400 sudů s radioaktivním odpadem pocházejícím z průmyslu, výzkumu, či
nemocnic. Jedná se například o znečištěné pracovní oděvy, využité zářiče
nebo laboratorní pomůcky. Nyní v úložišti Richard u Litoměřic probíhá
rekonstrukce. Cílem je zvětšit jeho kapacitu, nyní je totiž ze čtyř pětin zaplněný.
Probíhají další úpravy, které mají zajistit, aby úložiště bylo stále bezpečné.

•

Podepsali memorandum: Ve čtvrtek 19. prosince bylo na Krajském úřadu
Ústeckého kraje podepsáno Memorandum o společném záměru kraje a města
Litoměřice dlouhodobě zajistit provoz Nemocnice Litoměřice prostřednictvím
její integrace do sítě zdravotnických zařízení a jejího začlenění do společnosti
Krajská zdravotní. Součástí memoranda je i ustanovení, že město Litoměřice
preferuje při případném převodu nemovitostí stanovení zákazu zcizení na dobu
10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města Litoměřice.

•

Rekonstrukce části pivovaru v Litoměřicích skončila: Zhruba v polovině
příštího roku se v Litoměřicích opět začne vařit pivo. V úterý 17. prosince byla
slavnostně ukončena rekonstrukce architektonicky unikátního areálu, jež se
podařila díky finanční podpoře z programu Regenerace a podnikatelské využití
brownfieldů, který byl schválen v rámci platformy RESTART, spravované
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a implementované agenturou
CzechInvest. Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy a přípojky technické
infrastruktury stávajícího objektu jižní části východní budovy A na prostory
minipivovaru. S příchodem nového roku převezme klíčky od areálu nový
nájemce, který vzešel z výběrového řízení. „Na jaře začneme s instalací
technologií a v polovině roku spustíme výrobu,“ říká Dionýz Hutár, zástupce
rodinné firmy Hutár Agro.

•

Lidé si chodili pro Betlémské světlo: Stovky lidí dorazily na Štědrý den do
katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, aby si odnesly do svých domovů
Betlémské světlo. Požehnal mu probošt kapituly Jiří Hladík. Světlo dorazilo do
Litoměřic v sobotu, kdy si ho od svých kolegů převzali litoměřičtí skauti.
Betlémské světlo přivážejí skauti do Česka už 30 let. Do tehdejšího
Československa se dostalo díky exilovým skautům, kteří ho v prosinci 1989
donesli až pod sochu sv. Václava v Praze.

85

•

Litoměřicemi prošel živý betlém: Tradiční živý betlém na podporu
litoměřického hospice opět nalákal spousty návštěvníků. Dlouhý průvod s
živými zvířaty vyrazil v pondělí odpoledne z centra Litoměřic na Dómské
náměstí. Tam se před zraky diváků odehrála scénka o narození Ježíše.
Sváteční atmosféru doplnily i vánoční koledy a připraveny byly i projížďky na
koních a velbloudech. Zájemci si zároveň mohli domů odnést Betlémské světlo.
Výtěžek z celé akce poputuje na podporu služeb hospice.

•

Nový rok přivítají turisté výšlapy. Můžete se přidat: Lovoš, Radobýl či
Špičák. To jsou cíle novoročních výšlapů, které pořádají kluby turistů z
Litoměřicka. Pročistit si tělo i hlavu po silvestrovských oslavách výstupem na
vrcholky oblíbených kopců s turisty může vyrazit i široká veřejnost. Litoměřický
klub českých turistů tradičně naplánoval výstup na Radobýl. Už 55. ročník nese
název Memoriál Karla Pouchy. Předsedkyně klubu Jana Wünschová popsala,
že výstupu se každoročně účastní v průměru šest stovek lidí. „Když je hezké
počasí tak i více. Dosavadní rekord byl kolem tisícovky,“ poznamenala
Wünschová s tím, že doporučená výstupní trasa na Radobýl vede od vlakové
zastávky Litoměřice Cihelna. Odtud je to na vrcholek kopce ve výšce 399 metrů
nad mořem po žluté turistické trase asi tři kilometry. „U paty kopce budeme od
9 do 13 hodin rozdávat takzvané Novoročenky a za deset korun prodávat
samolepky s motivem výstupu,“ doplnila Jana Wünschová. Zahálet na Nový
rok nebudou ani turisté z Lovosic. Čeká je výstup na dominantu města, vrch
Lovoš s nadmořskou výškou 570 metrů. Tradice Novoročních výstupů se v
Lovosicích začala psát 1. ledna 1979 po rekonstrukci tamní turistické chaty.
Předsedkyně klubu turistů v Lovosicích Milena Šiklová připomněla, že čas a
trasu výstupu si každý může zvolit libovolně. Sraz je na vrcholu v turistické
chatě.

•

Památník dokončil rekonstrukci depozitáře v Litoměřicích: Nové budovy
rozsáhlého Centrálního depozitáře v Litoměřicích, kam se postupně přesouvají
sbírky Památníku národního písemnictví, byly v závěru roku zkolaudovány.
Moderní depozitář v objektu bývalých dělostřeleckých kasáren byl
rekonstruován 4 roky, slavnostní zahájení provozu proběhne začátkem roku
2020. Centrální depozitář Litoměřice, kde je v současnosti deponována
převážná většina fondů Památníku národního písemnictví, slouží zároveň jako
multifunkční badatelské centrum s přístupem až ke stům tisícům archivních
materiálů. „V Litoměřicích tak bude uložena většina sbírek všech tří odborných
oddělení Památníku národního písemnictví, literárního archivu, knihovny a
uměleckých sbírek. Na jednom místě bude badatelům k dispozici rozsáhlý
studijní materiál zahrnující osobnosti literatury, knižního a výtvarného umění,“
doplňuje ředitel PNP Zdeněk Freisleben. Budovy jsou k tomuto účelu vybaveny
moderní depozitní technologií, kompaktními regály i specializovanými
místnostmi pro uložení nestabilních materiálů. Grafická podoba fasád obou
budov depozitáře je dílem českého typografa Jana Solpery. Depozitář bude
pravidelně zpřístupňován badatelské veřejnosti formou komentovaných
prohlídek, minivýstav a prezentací vybraných archiválií.
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3. Obyvatelstvo
Demografické a sociálně ekonomické údaje (údaje Českého statistického ústavu
k 31. 12. 2019).
Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel Litoměřic na
konci roku 2018 24 001 (oproti 24 045 v roce 2017). K 31. 12. 2019 byl počet obyvatel
23 849. Přirozený přírůstek obyvatel byl – 8 a k tomu ubylo ještě 144 lidí vlivem
odstěhování.
Celkový úbytek za rok 2019 tedy byl 152 osob.
V roce 2019 zemřelo 258 obyvatel Litoměřic a narodilo se o osm méně 250.
Do Litoměřic se přistěhovalo 541 osob a vystěhovalo se 685, což je úbytek o 144
obyvatel.
Průměrný věk obyvatel v okrese Litoměřice byl v roce 2019 42,2 let. První narozené
dítě v roce 2019: se jmenuje Karla Sendlai. Narodila se 21 minut po půlnoci 1. ledna
narodilo v litoměřické nemocnici. Karla váží 3030 gramů a měří 49 cm.
Na zápis do prvních tříd litoměřických základních škol přišlo v září 2017 312 dětí.
Průměrná míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019 byla 3,9 %.
Nezaměstnanost v roce 2019 klesala v celé České republice ve všech okresech.
V rámci Ústeckého kraje vykazuje okres Litoměřice dlouhodobě nejnižší míru
nezaměstnanosti – v roce 2019 to bylo pouhých 2,6 %.
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Kriminalita
Počet zjištěných trestných činů v celém regionu dlouhodobě klesá a rok 2019 nebyl
výjimkou.
V litoměřickém okrese bylo zaznamenáno celkem 1754 registrovaných trestných
činů (1943 v roce 2018). Objasněno bylo 1049 z nich.
Z toho se obecné kriminality týkalo 1188 trestných činů a hospodářské kriminality
198 trestných činů, což je oproti předchozímu roku pokles.
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4. Hospodaření města
Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2019
Rozpočet města Litoměřice na rok 2019 byl schválen jako schodkový – to znamená
výdaje vyšší než příjmy – a to o 47 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel
s investicemi města. Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města.
V průběhu roku 2019 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu a v důsledku těchto
změn skončil rozpočet roku 2019 přebytkem (příjmy vyšší než výdaje) a to o cca 1
mil. Kč zejména z důvodu přesunu investic v částce cca 30 mil. Kč do rozpočtu
roku 2020 a přijetím mimořádné investiční dotace 9 milionů Kč v závěru roku.

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2019 v tis. Kč
rozpočet 2019

schválený

skutečnost

změna

změna v %

PŘÍJMY CELKEM,

559 135

606 390

+47 255

+8

428 350

429 715

+1 365

+0

z toho
daňové příjmy
nedaňové příjmy

356 693

50 690

+13 997

+38

kapitálové příjmy

5 637

12 268

+ 6 631

+ 118

přijaté dotace

88 455

113 717

+ 25 262

+28

-530

+0

VÝDAJE CELKEM,

606 002

605 472

z toho
běžné výdaje

503 530

511 756

+8 226

+2

kapitálové výdaje

102 472

93 716

-8 756

-9

Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE

-46 867

+918
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+47 785

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2019 (saldo rozpočtu)
Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:
Běžný (provozní) rozpočet

přebytek: + 49 mil. Kč

Běžné příjmy a běžné provozní dotace

561 mil. Kč

Běžné výdaje

512 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet

schodek: -48 mil. Kč

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace

46 mil. Kč

Kapitálové (investiční) výdaje

94 mil. Kč

CELKEM

přebytek: +1 mil. Kč

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2019 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé
zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu
s úsporami použít k dalšímu rozvoji města

Příjmy
Celkové příjmy za rok 2019 dosáhly výše 606 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:
daňové příjmy (daně a poplatky)

430 mil. Kč (71 %)

nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..)

51 mil. Kč (8 %)

kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)

12 mil. Kč (2 %)

přijaté dotace

113 mil. Kč (19 %)

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2019 ke zvýšení příjmů o 47 mil. Kč (+ 8 %) – v členění
dle jednotlivých tříd příjmů takto:
daňové příjmy (daně a poplatky)
+ 1 mil. Kč (+ 0 %)
nedaňové příjmy
+ 14 mil. Kč (+ 38 %)
kapitálové příjmy
+ 7 mil. Kč (+118 %)
přijaté dotace
+ 25 mil. Kč (+ 28 %)
Daňové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
+ 1,4 mil. Kč,
z toho daně
+ 4,5 mil. Kč
nejvýznamnější změny:
daň z přidané hodnoty
+7 mil. Kč
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci) - 3 mil. Kč
daň z příjmů právnických osob
+2 mil. Kč
poplatky
-3,1 mil. Kč
nejvýznamnější změny:
daň z hazardních her
- 5,9 mil. Kč
správní poplatky
+ 0,7 mil. Kč
zábor veřejného prostranství
+ 0,7 mil. Kč
Nedaňové příjmy
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Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
+ 14 mil. Kč
nejvýznamnější nárůsty:
vratky příspěvků od příspěvkových organizací
+ 2,7 mil. Kč
sankční platby
+ 2 mil. Kč
příjmy z parkovného
+ 2,8 mil. Kč
dotační projekty vykazované jako nedaňové příjmy
+ 5 mil. Kč
Kapitálové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
+7 mil. Kč
V průběhu roku 2019 došlo k prodejům dalších nemovitostí.
Přijaté dotace
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
+ 25 mil. Kč
Poměrně značný nárůst je způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku
(provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). Dále se jedná
o dotace na konkrétní projekty (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU).

Výdaje
Skutečné výdaje za rok 2019 dosáhly výše 605 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:
běžné výdaje (provoz města a úřadu)
512 mil. Kč (85 %)
kapitálové výdaje (investice) 93 mil. Kč (15 %)
Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2019 ke snížení výdajů o 0,5 mil. Kč (+ 0 %) – v členění
dle jednotlivých tříd výdajů takto:
běžné výdaje (provoz města a úřadu)
+ 8,2 mil. Kč (+ 2 %)
kapitálové výdaje (investice)
-8,7 mil. Kč (-9 %)
Běžné výdaje
Při schválení rozpočtu na rok 2019 činily běžné výdaje částku cca 504 mil. Kč. V průběhu roku 2019
došlo k nárůstu o cca 8 mil. Kč na konečnou výši 512 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje
vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně
v průběhu roku. Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se o akce
realizované v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). U běžných
provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.
Kapitálové výdaje
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 102 mil. Kč. U
některých akcí došlo k jejich přesunu do roku 2020, takže konečná výše činila cca 94 mil. Kč.
Největší investiční akce roku 2019 financované pouze z vlastních zdrojů města byly následující:
Jednalo zejména o zateplení objektu MŠ Mládežnická za 3,6 mil. Kč, nákup rolby pro Městská sportovní
zařízení za 3,5 mil. Kč, zateplení objektu Centra Srdíčko, které vyšlo na 6,1 mil. Kč a v neposlední řadě
rekonstrukce ulice Jarní, které přišlo městský rozpočet na 6 mil. Kč.
Dotační akce financované se spoluúčastí z vlastních zdrojů města:
Pořízení vzduchotechniky do Knihovny K.H. Máchy za celkem 4,4 mil. Kč (z toho dotace z EU 2,6 mil.
Kč, podíl města 1,8 mil. Kč) nebo stavba výtahu do ZŠ B. Němcové za celkové náklady 3,5 mil. Kč (z toho
dotace z EU 3,3 mil. Kč, podíl města 0,2 mil. Kč). Pro Technické služby města byly pořízeny 2 kropící
vozy za celkem 5,6 mil. Kč (plně hrazeno z dotace, resp. příspěvku dle atomového zákona, tj. bez
finanční spoluúčasti města). Další takovou akcí byla rekonstrukce budovy pro potřeby minipivovaru
91

v litoměřickém Pivovaru, která stála celkem 22 mil. Kč (z toho dotace z MPO 12 mil. Kč, podíl města 10
mil. Kč). Na sídlišti Pokratice proběhla IV. etapa regenerace veřejného prostranství, jež vyšla na celkem
13,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 6 mil. Kč, podíl města 7,5 mil. Kč).

Financování v roce 2019:
Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2019 bez cizích zdrojů (úvěrů), a pokračovalo tak v dlouhodobém
trendu téměř nulové zadluženosti. K 31.12. 2019 činila výše finančních prostředků na účtech města
částku 169 mil. Kč. (včetně zůstatku mimořádné dotace z jaderného účtu ve výši 41 mil. Kč).

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2014–2019 v tis. Kč:
Rok
zůstatky na účtech

2014

2015

34 425

134 646

2016
149 633

2017

2018

2019

136 333

179 455

169 075

Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu v letech 2014–2019 v tis. Kč

rok
PŘÍJMY(P)
VÝDAJE(V)

2014

2016

2017

2018

2019

512 590 567 008

467 306

561 525

563 455

606 390

512 201 552 423

481 973

518 072

574 971

605 472

-14 667

43 453

-11 516

918

SALDO(P-V) 389

2015

14 585
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5. Vedení města, samospráva a státní správa
Vedení města
Starostou města Litoměřice byl pan Mgr. Ladislav Chlupáč (ODS) a byl to jeho již 17.
rok ve funkci ve čtvrtém volebním období. 1. místostarostou města byl pan Mgr. Karel
Krejza (ODS), 2. místostarostou města Litoměřice byl pan Lukas Wünsch
(Severočeši.cz) a 3. místostarostou města Litoměřice v roce 2019 byl pan Mgr. Václav
Červín (Sport a zdraví Ltm). Členové Rady města byly výše jmenovaní pánové a dále
také pánové Mgr. Petr Hošek (Severočeši.cz), Ing. Radek Lončák MBA (ODS), Ph.D.
Filip Hrbek (ODS), MUDr. Petr Kubec (nest. za ODS) a v neposlední řadě MUDr. Leoš
Vysoudil MBA (nestr. za ODS).
Tajemníkem městského úřadu ve sledovaném období byl pan Milan Čigáš.
Zastupitelstvo města Litoměřic
Občanská demokratická strana

Mgr. Ladislav Chlupáč

Občanská demokratická strana

MUDr. Leoš Vysoudil MBA

Občanská demokratická strana

MUDr. Petr Kubec

Občanská demokratická strana

PhDr. Filip Hrbek

Občanská demokratická strana

Ing. Radek Lončák MBA

Občanská demokratická strana

Mgr. Karel Krejza

Občanská demokratická strana

Ing. Ivo Elman

Občanská demokratická strana

Roman Kozák

Občanská demokratická strana

Mgr. Petr Klupák

ANO 2011

Ing. Marek Kocánek

ANO 2011

MUDr. Ondřej Štěrba

ANO 2011

Tomáš Sarnovsky

ANO 2011

Ing. Radek Löwy

ANO 2011

Ing. Vladimír Matys

ANO 2011

Mgr. Jiří Adámek

ANO 2011

Ing. Josef Douša

Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Petr Hermann
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Sport a Zdraví Litoměřice

Mgr. Červín Václav

Zelení a Piráti

Aleš Stibal

Zelení a Piráti

Mgr. Petr Panaš

Zelení a Piráti

Ing. Jan Hrkal

Zelení a Piráti

PhDr. Lenka Simerská

Komunistická strana Čech a Moravy

Jaroslav Růžička

Komunistická strana Čech a Moravy

MUDr. Miroslav Jenček

Severočeši Litoměřice

Lukas Wünsch

Severočeši Litoměřice

Jiří Skřivánek

Severočeši Litoměřice

Mgr. Mgr. Petr Hošek

Zastupitelstvo města Litoměřic se v roce 2019 sešlo celkem 5x na řádných
jednáních Zastupitelstva. Jednání se odehrávala v sále litoměřického Hradu, a to
v termínech 7.2., 11.4., 13.6., 12.9.a 5.12. 2019. Při Zastupitelstvu města pracují
finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor pracoval v roce 2019 ve složení: předseda
výboru Ing. Radek Lončák MBA (ODS), Ing. Marek Kocánek (ANO2011), Ing. Jan
Hrkal (Zelení a Piráti), Ing. Vladimír Kestřánek Dis. MBA (ODS), Mgr. Jan Fibich
(Severočeši Litoměřice) a Ing. Libuše Křížová (KSČM). Kontrolní výbor se v roce 2019
scházel ve složení: předseda výboru pan Mgr. Jiří Adámek za ANO2011, dalšími členy
se stali pánové Aleš Stibal (Zelení a Piráti), Radek Voženílek (Sport a zdraví), Jiří
Skřivánek (Severočeši Ltm), Roman Kozák a Ing. Jan Fišera za ODS a v neposlední
řadě pan Jaroslav Růžička (KSČM).
Při Radě města Litoměřice pracovaly do října 2018 tyto komise:
Majetková komise včetně agendy likvidační: předsedou komise Mudr. Ondřej
Štěrba (ANO). Členy komise byli Mgr. Václav Härting (ved. odboru SNMM), Ing.
Zdeněk Bezděka (ODS), Ing. Zdeněk Černý (SZ), Roman Kozák (ODS), Ing. Luboš
Janoušek (TOP09), Josef Kalina ml. (Severočeši), František Kadeřábek (KSČM) a Ing.
Zdeněk Černý (Zelení a Piráti). Sekretářem komise je i nadále Lenka Jindřichová.
Zdravotní a sociální komise: předsedou byl i nadále MUDr. Petr Kubec (ODS) a
sekretářem Ivana Aksenowá. Členy komise byli Ing. Bc. Renáta Jurková (ved. odboru
SVaZ), Vladimíra Stranková (Sport a Zdraví), Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice),
Ing. Radek Lowy (ANO), Mgr. Kateřina Stibalová (Zelení a Piráti), MUDr. Miroslav
Jenček (KSČM), Irena Opočenská (Diakonie), Mgr. Robert Krejčí (Naděje), MUDr.
Libor Pardubický (zdravotnictví), Jana Wünschová (senioři) a Renata Valášková
(vazební věznice).
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Komise výchovy a vzdělání: předsedou komise se stal Mgr. Petr Hošek (Severočeši
Litoměřice), členy komise byli Ing. Andrea Křížová (ved. odboru ŠKSaPP), Mgr. Petr
Klupák (ODS), Mgr. Monika Mejtová (Sport a zdraví), Mgr. Kateřina Szaffnerová
(Zelení a Piráti), Bc. Jiří Rudolf (ANO), Mgr. Václav Dycka (KSČM) a v neposlední řadě
Mgr. Martin Hrdina za TOP09. Sekretářem komise byla paní Dagmar Zelená.
Komise sportu: předsedou komise byl pan Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví),
sekretářem i nadále paní Hana Pospíchalová. V komisi zasedali následující členové:
Ing. Andrea Křížová (ved. odboru ŠKSaPP), Pavel Birner (Sport a Zdraví), Marek
Kocánek (ANO), Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Mgr. Martin Hrdina (TOP09),
Ing. Pavel Grund (ČSSD), Ing. Jan Hrkal (Zelení a Piráti), Mgr. Petr Klupák (ODS) a
Jaromír Tvrzník (ředitel PO MSZ).
Komise kultury včetně agendy letopisecké: předsedou komise se nově stal pan
Mgr. Jiří Adámek (ANO). Členy komise byli Ing. Andrea Křížová (ved. odboru
ŠKSaPP), PhDr. Filip Hrbek (ODS), Mgr. Renata Kutina Vášová (Zelení a Piráti),
Markéta Bauerová (Sport a zdraví), MgA. Aleš Pařízek (KSČM), PhDr. Olga Kubelková
(Severočeši Litoměřice) a Ing. Věra Kmoníčková (za zřizovatele MKZ). Sekretářkou
komise je paní Dagmar Zelená.
Komise územního rozvoje a městských památek: předsedou komise byl nově
PhDr. Filip Hrbek (ODS), sekretářem pan Ing. Jan Nejtek. Členy komise zasedají
v tomto složení: Ing. Venuše Brunclíková, MBA (vedoucí odboru ÚR), Ing. Andrea
Křížová (vedoucí odboru ŠKASaPP), Jiří Rotter (Zelení a Piráti), Ing. Vladimír Matys
(ANO), Ing. Arch. Jakub Pleyer (Severočeši Litoměřice), Alois Kubišta (KDU-ČSL),
Zdeněk Dušek (KSČM), doc. Ing. Arch. Jan Mužík, CSc. (městský architekt) a
Alexander Koráb (ODS).
Komise dopravy: předsedou komise je Ing. Ivo Elmo (ODS) a sekretářem je Bc. Jan
Jakub (ved. odboru ODaSH). Dalšími členy komise jsou Ing. Petr Pinka (ODS), Martin
Šimek (Severočeši Litoměřice), Ing. Ivan Palán (ANO), Josef Krištof (KSČM), Alois
Kubišta (KDU-ČSL), Ivan Králík (Městská policie Litoměřice), Bc. Tomáš Lipš, Ing.
Lenka Kuchařová (ODaSH), Jan Dušek (ODS) a Mgr. Petr Panaš (Zelení Piráti).
Komise životního prostředí: předsedou byl Ing. Jan Zadražil (KDU-ČSL) a
sekretářkou Věra Kubátová. Členy Ing. Pavel Gryndler (ved. odboru ŽP), Milan Houdek
(Severočeši Litoměřice), Milan Houdek (Severočeši), Michal Kopřiva (ANO), Radim
Ježek (Zelení a Piráti), Ing. Lukáš Pařízek (KSČM) a Ing. Martina Soldatková (ODS).
Komise pro agendu Zdravé město: předsedou této komise byl opět Mgr. Petr
Hermann (politik PZM a MA 21) a členy Jana Pavlasová (ODS), Radka Hazuchová
(Severočeši Litoměřice), Josef Douša (ANO), PhDr. Lenka Simerská (Zelení a Piráti),
Kateřina Krňáková (Sport a zdraví), Jaroslav Růžička (KSČM), Mgr. Zora Berglová
(zástupce veřejnosti), Ing. Lenka Brožová (Odbor životního prostředí), Robert Čelko
(městská policie Litoměřice), Mgr. Blanka Ježková (ZŠ Havlíčkova), npor. Pavla
Kofrová – PIS Policie ČR, Alena Kuldová ( Společnost plánování rodiny a sexuální
výchovy), Bc. Miroslava Najmanová (odbor sociálních věcí a zdrav.), Mudr. František
Pražák (zástupce veřejnosti), Mgr. Petra Smetanová (Naděje o.s.), Magdaléna
Šabatová (zástupce podnikatelské sféry), Veronika Vedejová (Diecézní charita), Jan
Vochomůrka (odbor sociálních věcí a zdrav.) a Ladislava Čelková (metodik MA21).
Sekretářem komise je Mgr. Irena Vodičková (koordinátorka ZM a MA 21).

95

Komise marketingu a cestovního ruchu: předsedou komise se stal Tomáš
Sarnovský (ANO), sekretářem Ing. Martina Vondráková. Členy komise byli Ing. Petr
Pinka (ODS), Jan Dostal (Severočeši Litoměřice), Aleš Stibal (Zelení a Piráti), Jaroslav
Růžička (KSČM), Bc. Michaela Mokrá (ředitelka Zahrada Čech), Ing. Eva Břeňová
(ved.odboru KMaCR) a v neposlední řadě Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ Litoměřice.
Komise geotermálního projektu (GTE): předsedou komise byl starosta města pan
Ladislav Chlupáč, místopředsedou Ing. Pavel Gryndler (vedoucí odb. život.prostředí)
a sekretářem komise Mgr. Antonín Tym PhD.( manažer GTE). Členy komise za
městský úřad byli Ing. Venuše Brunclíková, MBA (vedoucí odboru územ.rozvoje). Za
odbornou veřejnost byli členy komise Ing. Petr J. Kalaš, odb.konzultant, Ing. Jan Motlík
(odb. konzultant, energetik), RNDr. Tomáš Fischer, PhD. (Univerzita Karlova –
Přírodovědecká fakulta). Jako zástupci jednotlivých politických stran byli členy komise
místostarosta města Mgr. Karel Krejza (ODS), Milan Houdek (Severočeši Litoměřice),
Tomáš Sarnovský (ANO) Aleš Stibal (Zelení a Piráti), Ing. Miroslav Pařízek (KSČM),
Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví) a Ing. Radek Lončák (předseda FV).

Městský úřad – státní správa a samospráva
V následující kapitole bude kronika věnovat pozornost všem novým věcem, úspěchům
anebo neúspěchům charakteristickým pro rok 2019. Pozornost věnujeme nově
vzniklým strukturám na městském úřadě případně důležitým personálním i jiným
změnám na jednotlivých odborech. Minulý rok vznikl nový odbor, a to Odbor komunikace,
marketingu a cestovního ruchu pod vedením Ing. Evy Břeňové. Odbor tvoří tři úseky –
tiskové, marketingové a infocentrem. Tyto úseky jsou svými činnostmi provázané. Vznikl tak
celek nabízející jednotný komunikační a informační servis, úzce související s marketingem
města. V roce, kdy si Litoměřice připomínali 800 let od svého založení, se tak trochu
ve stínu Oslav ocitlo výročí, které však také stojí za zmínku:
Před 25 lety byla zahájena činnost turistického informačního centra. Město vsadilo na rozvoj
cestovního ruchu. A jak se ukázalo, byla to dobrá volba. 1. července 1994 bylo v přízemí radnice
slavnostně otevřeno informační centrum. Jeho první krůčky byly těžkopádné. Nebylo kde čerpat
zkušenosti. Přes počáteční nedůvěru si pozvolna nacházelo své příznivce. Zatímco zahraniční
turisté jeho existenci považovali za samozřejmost, místní si na nové služby zvykali postupně.
Dnes ve světě moderních technologií a internetu se informace získávají snadno a rychle. Aby
infocentrum tehdy mohlo plnit účel, pro který bylo zřízeno, tedy poskytovat informace nejen z
oblasti cestovního ruchu, ale i běžného života, bylo nutné potřebné informace shromáždit a
naplnit jimi speciálně vytvořenou databázi. A tak pěkně dům od domu, ulici od ulice,
zaměstnanci infocentra procházeli město a zjišťovali, jaké firmy, služby, úřady, prodejny, hotely,
restaurace, kulturní a sportovní zařízení atd. se ve městě a v okolí nacházejí. Zapisovali adresy,
kontakty, otevírací dobu, nabídku, prostě vše, co se „mohlo hodit“. V roce 1998 rozšířilo
infocentrum svou činnost o průvodcovskou službu – rozhlednu Kalich a prohlídku města. Na
informační centrum většinou směřují první kroky každého návštěvníka města. Informační
centrum Litoměřice se po celou dobu jeho existence vyznačovalo vždy vysokou úrovní a
výborným hodnocením. Nabízí množství propagačního materiálu nejen o městě, ale i okolí.
Spektrum poskytovaných informací a služeb je velké. Návštěvník si zde může zakoupit
upomínkové předměty ze široké nabídky. Každoročně navštíví litoměřické infocentrum
desetitisíce návštěvníků, z nichž asi třetina jsou cizinci. Jen těžko bychom hledali zemi, jejíž
obyvatel by nenavštívil Litoměřice. A za těch 25 let jsou to stovky tisíc lidí. Práce na infocentru
je v první řadě práce s lidmi. A tu je třeba dělat srdcem a s láskou. A takové zaměstnance
Litoměřice mají. (upraveno, text laskavě poskytla paní Hana Mildová,)
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Zatímco rok 2018 byl z hlediska medializace prioritně věnován zahájení systematické
propagace města na Facebooku, v roce 2019 odbor vyvinul snahu zvýšit počet
sledovatelů a interakcí, a to na dvou profilech města: „Město Litoměřice“ a „Litoměřice
Srdcem“. Na stránkách „Město Litoměřice“ jsou zveřejňovány důležité servisní
informace pro rezidenty Litoměřic, dále plánované akce ve městě, fotogalerie a
videoreportáže, včetně on-line záznamů. K 31. prosinci 2019 měly stránky 4 356
sledujících. Od začátku roku 2019 tedy stoupl počet uživatelů o 420. Prostřednictvím
stránek „Litoměřice Srdcem“ je propagováno město nejen směrem k obyvatelům, ale
také k jeho návštěvníkům. Stránky jsou využívány pro zveřejňování turistických
informací a zajímavostí, fotografií města i událostí ve městě, které mají přímou
souvislost s cestovním ruchem. K 31. 12. 2019 měla stránka již 4719 sledujících. Od
začátku roku 2019 tedy stoupl počet sledujících o 428. Počet „To se mi líbí“ vzrostl
mezi 1.1. a 31.12. 2019 ze 4 304 na 4 673 lidí, tedy o 369. Velkou pozornost vzbudila
soutěž „Liťák na cestách“, v rámci které lidé posílali své fotografie, jež absolvovali
v tričkách Litoměřic, čímž došlo k významné propagaci města na různých místech ČR
i v zahraničí.
K 31. 12. 2018 byl počet registrovaných uživatelů Mobilního rozhlasu 1 018, z čehož
pouze 710 lidí podepsalo souhlas s GDPR. K 31. 12. 2019 již byl počet registrovaných
uživatelů Mobilního rozhlasu 2 403, z čehož 2 095 lidí podepsalo souhlas s GDPR.
Celkem 1 169 lidí mají zaregistrovaný e-mail, tedy jim lze posílat týdenní rozesílky.
Tato služba je svým způsobem velice specifická, protože se nejedná o službu, která
má specifickou interakci mezi odběratelem a zprostředkovatelem zprávy. Její uživatelé
se k jejímu odběru hlásí sami a sami si mohou určit, jaký typ informací pro ně služba
zprostředkuje. Občané tak dostávají důležité informace každé pondělí prostřednictvím
e-mailu o dění ve městě, například o dopravních uzavírkách, čištění ulic, ale také o
kulturních a společenských akcích. V roce 2019 obdrželi uživatelé i SMS informující o
datu a čase konání místního referenda. Další možností využití Mobilního rozhlasu jsou
ankety. Během roku 2019 lidé mohli hlasovat o nejlepším Srdcaři Litoměřic, o
participativním rozpočtu 2019 a o Desateru priorit města.
Celý rok 2019 se nesl ve znamení oslav 800. výročí založení Litoměřic. Dramaturgií
oslav, realizací navrženého konceptu, jednáním s partnery oslav, podnikateli, zástupci
sdružení, ochotnými zapojit se do kulturního programu apod., byl pověřen OKMaCR,
který na úkolu spolupracoval hlavně s odborem školství, kultury, sportu a památkové
péče a MKZ. Město ve spolupráci s řadou partnerů připravilo pestrý program na celý
rok. V novém propagačním stánku prezentovali pracovníci OKMaCR město na většině
významných akcí pořádaných v rámci oslav.
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu zacílil také i na spolupráci s
místními podnikateli a jejich propagaci. V rámci prezentace Klášterních vinných sklepů
Litoměřice byly v informačním centru v prodeji čtyři vzorky vín. Cílem bylo upozornit
turisty na produkty místního vinařství a pomoci s jeho propagací. V rámci oslav 800.
výročí byla nabídka rozšířena o produkty vydané k této slavnostní příležitosti a
návštěvníci si tak na infocentru mohli zakoupit vína z Vinařství pod Sedlem, sadu
pivních speciálů od Biskupského pivovaru nebo čokoládové výrobky z Čokolab.
OKMaCR má v plánu v tomto trendu pokračovat a postupně rozšiřovat nabídku
regionálních produktů místních podnikatelů. OKMaCR spolupracoval na pořádání
druhého ročníku ankety „Společensky odpovědná firma města“ realizované pod
názvem „Srdcař Litoměřic“. 13. listopadu 2019 bylo v Hradu oceněno třináct „Srdcařů“,
respektive podnikatelů, kteří dlouhodobě organizují charitativní a společensky
přínosné aktivity ve prospěch města a jeho obyvatel. Zároveň s tím komise marketingu
a cestovního ruchu odměnila provozovatele, kteří prezentují svou provozovnu zdařilou
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venkovní reklamou, titulem „Nejkrásnější provozovna“. Pro návštěvníky informačního
centra byla již od začátku roku 2019 v prodeji celá řada upomínkových předmětů
k výročí města Litoměřice, a to za velmi příznivé ceny. Nechyběla trička, látkové tašky,
bambusové kelímky, zápisníky, tužky, kalendáře, nákrčníky a další drobné doplňky za
velmi příznivé ceny. Byl o ně nebývalý zájem. Navíc došlo ke zlevnění knihy Dějiny
města Litoměřic, což vedlo ke zvýšení prodeje této publikace. Tržby na infocentru
hlavně v té souvislosti vzrostly oproti roku 2018 o 1 025 000 Kč. S cílem sjednotit
prezentaci Litoměřic směrem k jeho obyvatelům i turistům se v roce 2019 uskutečnila
soutěž organizovaná profesionální agenturou Czechdesign. Porota složená z
odborníků věnujících se grafickému designu, agentury, ale i zástupců města určila jako
vítěze soutěže litoměřickou rodačku, absolventku ústecké Fakulty umění a designu
UJEP Evu Vopelkovou. Název města Litoměřice s věží Kalich vsazenou do písmene
„M“, podtrženého vlnkou symbolizující řeku Labe, a to v modré barvě. Tak lze stručně
charakterizovat logo, které je součástí kompletní proměny, jíž z hlediska grafiky
Litoměřice v následujících dvou až třech letech projdou. Město Litoměřice tak má svůj
první grafický vizuál, který bude OKMaCR postupnými kroky implementovat do celé
řady oblastí.
Odbor Sociálních věcí a zdravotnictví krom své běžné agendy věnoval v roce 2019
velkou pozornost osobám bez přístřeší, z nichž některé z nich zakládaly na okraji
města tzv. „stanová městečka“. Ve většině případů se ale jednalo o migrující osoby
z jiných regionů, v nichž byly uzavřeny některé z ubytoven pro sociálně slabé (Ústí nad
Labem, Duchcov, Most a další). S důsledky úbytku ubytovacích kapacit v sousedních
regionech se sociální pracovníci potýkají dosud, neboť kapacita ubytoven
v Litoměřicích je zcela naplněna a další poptávka je vysoká. Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví městského úřadu zakoupil dva nouzové přístřešky tzv. „iglů“, které
předal do užívání zástupcům Farní charity Litoměřice a NADĚJE Litoměřice, aby tak
alespoň částečně přispěl k řešení nouzového přespání v mrazivých měsících. Někteří
ze sociálních pracovníků byli také členy koordinační pracovní skupiny za oblast
sociální skupiny „Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou, etnické menšiny“ (OPK),
a podílejí se na dalším plánování služeb v souladu s aktuálními potřebami
v regionu. Město nezapomínalo ani na rodiny s dětmi. Opět v roce 2019 pracovnice
oddělení sociálně právní ochrany dětí ve spolupráci s pracovníky Domu dětí a mládeže
Rozmarýn uskutečnily v říjnu víkendový pobyt pro pěstounské rodiny v Holanech.
Jednou z aktivit na podporu rozvoje rodinné politiky města, kterou naplňuje odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, byla podpora dětí v zájmových činnostech. Cílem
programu bylo pomoci žákům litoměřických základních škol ze sociálně
znevýhodněných rodin zapojit se do zájmových aktivit, které si sami vyberou. Náklady
spojené s docházením do zájmových kroužků či školních družin za rodiče dětí hradilo
město. Město v roce 2019 takto podpořilo 19 rodin. Odbor soc. věcí a zdravotnictví se
ve spolupráci s odborem školství finančně podílel na podpoře 6 žáků 7. tříd při účasti
na lyžařském výcviku. Žáky vytipovala škola. Úsek komunitního plánování v roce 2019
opětovně vyhlásil dotační program pro neziskové organizace v sociálních službách a
projekt na podporu volnočasových a sportovních aktivit pro děti ze sociálně slabých
rodin. V tomto roce byl spuštěn projekt „Seniorská obálka“, který je určen především
pro samostatně žijící seniory. Úsek komunitního plánování zajišťoval prorodinné dny
pro děti zaměstnanců městského úřadu, připravoval aktivity pro seniory či pro osoby
se zdravotním znevýhodněním.
Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21 jako tradičně uspořádalo zapojení
občanů do veřejného života města různými formami, mezi již tradiční patřilo veřejné
diskusní fórum DESATERO PRIORIT LITOMĚŘIC. 10. 4. 2019 v domě kultury
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diskutovalo cca 200 občanů Litoměřic a naformulovali priority během veřejné diskuse,
které byly později ověřeny stejnojmennou anketou realizovanou prostřednictvím
aplikace Mobilního rozhlasu v dubnu a květnu 2019. Do ankety se zapojilo celkem
1 007 respondentů. Zjištěné náměty byly zároveň ověřeny pomocí sociologického
průzkumu u 500 občanů Litoměřic. Výstupy z veřejného fóra, ankety a sociologického
průzkumu byly předloženy radě města ke Zdravé město Litoměřice a místní Agenda
21:
1. Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt. Zapojit do rozhodování o budoucnosti
zaměstnance a veřejnost
2. Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc Kč
3. Postavit parkovací domy na volných prostranstvích – místo Severky, místo staré
benzinky v ulici Růžovka)
4. Vysazovat více zeleně v celém městě
5. Zrealizovat městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ
6. Zrekonstruovat areál letního kina
7. Zavést objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu
pro různé typy strávníků
8. Rozšířit krytý plavecký bazén.
DESATERO PRIORIT LITOMĚŘIC OČIMA MLÁDEŽE.
V termínu 12. 3. 2019 ve Varhanním sále ZŠ Boženy Němcové se diskuse účastnilo
57 žáků ze 7 základních a 3 středních škol, organizátoři akce ze Střediska ekologické
výchovy Sever a 14 zástupců města. Mladí lidé diskutovali o námětech a jejich řešení
s druhým místostarostou Lukasem Wünschem, zastupitelem a politikem Zdravého
města Petrem Hermannem, tajemníkem MěÚ Milanem Čigášem, vedoucími odborů
MěÚ, koordinátorkou Zdravého města a MA21 Litoměřice Irenou Vodičkovou a
zástupcem městské policie Robertem Čelkem. Diskuse probíhala v pěti tematických
oblastech: školství a kultura, bezpečnost a pořádek, životní prostředí, sociální služby
a sport a zdraví. Každý stůl měl svého garanta, kterým byl zástupce příslušného
odboru městského úřadu. Priority, které účastníci vybrali, stejně jako TOP priority
z jednotlivých školních fór, byly následně ověřeny anketou s těmito výsledky:
1. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách.
2. Vybudovat Jump arénu.
3. Zkrátit dlouhé čekací doby v nemocnici
4. Vybudovat více sportovních hal ve městě
5. Prodloužit otevírací dobu v centrální školní jídelně
6. Zavést vratné kelímky na akcích
7. Zajistit přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu
8. Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí
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9. Zajistit bezpečí a osvětu pro LGBT komunitu
10. Vybudovat místo pro setkávání mládeže
Radou města byla dne 24. června vybrána k řešení priorita „Zřídit koše a podzemní
kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí“. Jednou z forem zapojování
veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města
mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či
projektu. Město Litoměřice vyčlenilo pro rok 2019 z rozpočtu 200 000 Kč. Byly
předloženy 4 žádosti: 1. Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova 2. Naučná stezka na Mostné
hoře 3. Lelkování v Litoměřicích 4. Discgolfové hřiště. V následné anketě mobilního
rozhlasu vyhrál hlasováním u občanů projekt „Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova“ s 267
hlasy. Projekt byl v létě 2019 dokončen a předán do užívání za přítomnosti starosty,
navrhovatelů projektu a dalších představitelů města.
Odbor správní se v roce 2019 podílel zejména na přípravě a organizaci voleb do
Evropského parlamentu, na přípravě a organizaci prvního místního referenda
v Litoměřicích. Zřídil detašované pracoviště matriky v městské nemocnici, které je
určené pro řešení matričních záležitostí matek nově narozených dětí. Správní odbor
pracoval na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců, neboť zrealizoval další
rekonstrukce několika kanceláří na městském úřadu. Ve sledovaném roce započala
dlouhodobá rekonstrukce krovů střechy a věže Kalich na Mírovém náměstí 15/7.
S úspěchem byl zvládnut přechod na nový informační systém ministerstva vnitra
v oblasti agendy evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
Rozšířena byla wifi síť úřadu o budovu v Pekařské ulici a došlo k celkovému přechodu
na IP telefonii, byla provedena obměna telefonní ústředny úřadu, včetně výměny všech
telefonních přístrojů úřadu. V roce 2019 prokoukly prostory podatelny městského
úřadu, kde byla provedena jejich celková rekonstrukce včetně elektrorozvodů, nového
osvětlení, techniky a nového nábytku, dle moderních trendů.
Pro Odbor dopravy a silničního hospodářství patřilo k nejvýznamnějším investičně
dopravním projektům na území města Litoměřice v roce 2019 dokončení staveb
revitalizací a rekonstrukcí ul. Dalimilova a Vavřinecká, včetně dopravních vztahů
v širším území, ale také dílčí či celkové rekonstrukce povrchů místních komunikací
v ul. Alšova, Hálkova, Turgeněvova, Květinová, Rooseveltova, Havlíčkova, Růžovka a
Družstevní. Z dopravního hlediska a s přihlédnutím k celkové situaci v oblasti
autobusové přepravy na území Ústeckého kraje lze za významný úspěch považovat
dokončení otevřeného zadávacího řízení na provozovatele městské autobusové
dopravy (MAD) pro území města Litoměřice, následné uzavření 10leté smlouvy (2019–
2029) s novým smluvním partnerem-dopravcem, kterým se stala spol. Autobusy
Karlovy Vary, a.s., a zahájení provozu na čtyřech linkách, z nichž jsou dvě zcela nové.
Odbor správy nemovitého majetku města V uplynulém roce 2019 pokračovali v
dalších opravách a rekonstrukcích městských bytů, prováděl úpravy dvorních traktů,
střech a světlíků v okolí Mírového náměstí, které byly dlouhodobě neudržovány. Na
několika domech byla provedena dílčí nebo úplná oprava venkovních fasád. V domech
s pečovatelskou službou se také pokračovalo s úpravami dalších bytů, a to zejména
s vybudováním nových bytových jader a odpovídajícího sociálního zázemí. Celková
výše vynaložených prostředků na tyto práce byla v roce 2019 okolo devíti milionů
korun. V dubnu loňského roku bylo po třech letech přistoupeno k mírnému zdražení
nájemného v městských bytech s výjimkou domů s pečovatelskou službou. O bydlení
v městských bytech byl i tak nadále enormní zájem a výše nájemného je výrazně nižší
než tržní cenová hladina ve městě. Po letech se podařilo oživit nově zrekonstruovanou
městskou tržnici Felixe Holzmanna, která se kromě běžného prodeje stala i místem
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setkávání občanů a konání různých občanských aktivit. Výrazně k tomu přispělo i
pravidelné páteční pořádání farmářských trhů, které se přes počáteční obavy staly již
pevnou součástí života obyvatel Litoměřic. V roce 2019 se nadále pokračovalo
v revitalizaci obou areálů bývalých kasáren, která napomohla dalšímu využití prostor
určených k podnikání, zejména pak v Kasárnách pod Radobýlem, o čemž svědčí
výrazný nárůst uzavřených nájemních vztahů. V bývalých Kasárnách Dukelských
hrdinů došlo naopak z důvodu realizace geotermálního projektu Karlovou univerzitou
k určitému útlumu zdejší podnikatelské činnosti, ale nově zřízené vědecké pracoviště
se stalo výraznou dominantou této části města s příslibem jejího dalšího rozvoje. Na
oddělení lesního hospodářství byl v roce 2019 největším problémem vypořádání se
s následky kůrovcové kalamity, a přestože skladba lesů ve vlastnictví města je velmi
pestrá a vlastní poškození lesních porostů není zcela likvidační, zhroucení trhu s
vytěženým dřevem a kulatinou výrazně zhoršilo ekonomické podmínky hospodaření
v této oblasti a prognóza na další roky není nijak příznivá. Odbor správy nemovitého
majetku města tak vydal v roce 2019 ze svého rozpočtu v součtu více jak 15 miliónů
korun na různé investice, rekonstrukce a opravy bytů a prostor sloužících podnikání.
Přehled investic, rekonstrukcí a oprav (r. 2019):
• Nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory – výdaje celkem
4 134 820 korun
• Objekty bývalých kasáren (VUSS, KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory
(prostory určené k podnikání) - výdaje celkem 2 201 439 korun
• DPS (různé a opravy bytů) + sociální síť (Farní charita, Naděje, Diakonie) - výdaje
celkem 2 370 841 korun
• Bytové domy neurčené k prodeji (střed města + ul. Kamýcká) - výdaje celkem
5 703 517 korun
• Byty v bytových domech mimo centrum – již prodané nemovitosti (k.ú.
Litoměřice+k.ú. Pokratice) – výdaje celkem 6 591 336 korun
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče pokrývá svými činnostmi širokou
škálu dění ve městě. V oblasti školství se jednalo z velké části o opravy a rekonstrukce
školských zařízení, jejichž je město Litoměřice zřizovatelem. V roce 2019 se stejně
jako v minulých letech na zlepšení zázemí pro vzdělávání i mimoškolní aktivity se
podílejí jak přímo školy v rámci příspěvku zřizovatele na provoz, tak i město Litoměřice
jako vlastník těchto objektů. Poslední mateřskou školou tzv. „panelákového typu“,
která má nově zateplenou fasádu a rekonstruovaný vstup do objektu, je MŠ Lipová
v Mládežnické ulici. Od léta také město pokračuje v generálních opravách výtahů,
rozvodů vody a kanalizace v objektech mateřských škol. Tyto opravy nejsou pro
uživatele viditelné, ale naprosto nezbytné pro bezpečný každodenní provoz školských
zařízení. Rozsáhlou a významnou rekonstrukcí prošla Základní škola Boženy
Němcové, která výstavbou venkovního výtahu ve dvorním traktu získala celkově
bezbariérový přístup do všech učeben i varhanního sálu. Dále došlo v jejím areálu ke
kompletní renovaci povrchu školního hřiště s bezpečnostní úpravou doskočiště a košů
na basketbal a v neposlední řadě město vybudovalo novou venkovní učebnu a nový
venkovní stůl na ping pong. Od října 2019 má nového ředitele Centrální školní jídelna,
která zabezpečuje školní stravování pro všechny základní školy v Litoměřicích. Jeho
plánem do budoucna je obměna stávajícího jídelníčku, v rámci možností využívání
surovin od místních pěstitelů a chovatelů a zkvalitnění zázemí v prostorách jejích
jednotlivých provozoven. V oblasti kultury se celý rok 2019 nesl v duchu oslav 800 let
od založení města, na kterém se podílelo jak město Litoměřice, jeho příspěvkové
organizace, tak i většina místních kulturních spolků. Pro ty byla určena i navýšená
alokace dotací do oblasti kultury ve výši celkem 1,9 mil. Kč, která byla využita na 35
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kulturních akcí a na celoroční činnost 21 kulturních neziskových subjektů. V tomto roce
se konal již 5. ročník mezinárodního sochařského sympozia na Zahradě Čech, kam
zavítali 3 sochaři z Čech a jedna Italka. Tvořili dle vlastních návrhů z připravených
pískovcových bloků o váze celkem 22 tun z lomu v Dubenci. Nové sochy pak byly
během srpna umístěny v lesoparku na úpatí Mostné hory společně se třemi exponáty
z minulého ročníku, a rozšířily tak stávající expozici 19 exteriérových děl instalovaných
v různých částech města. S těmi se můžeme setkat na řadě míst, ať v historickém
jádru města nebo na Střeleckém ostrově. Cílem sympozia je pravidelnými workshopy
podpořit veřejný prostor města, a vytvořit tak externí galerii soch dostupnou každému.
Odbornými garanty letošního ročníku byli akad. sochař Libor Pisklák a architekt Jakub
Pleyer. V oblasti sportu byl rok 2019 zajímavý zejména z důvodu dalšího kroku k
rozvoji areálu letního koupaliště, kdy bylo vybudováno 5 nových vrtů pro účely
napouštění vody do všech bazénů a rovněž i pro zajištění zavlažování travního porostu
na pozemcích koupaliště. U dětského bazénu byla stará nevyhovující klouzačka
nahrazena novou bezpečnou a zároveň došlo i k jeho rozdělení pro plavce a neplavce.
U bazénu byla vybudována i nájezdová rampa pro občany se sníženou pohyblivostí,
aby se lépe dostali do vody. Od února byl do užívání uveden i nově zrekonstruovaný
objekt v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů, kde našli své zázemí karatisté,
boxeři, potápěči, Litomíci a oddíl beachvolejbalu. U hřiště město vybudovalo i diváckou
tribunu a areál oplotilo.
Odbor územního rozvoje, jehož činnost se stejně jako u většiny ostatních odborů dělí
na státní správu a samosprávu, v rámci samosprávné činnosti realizoval následující
projekty podpořené z dotací: Pivovar Litoměřice – regenerace je zaměřena na budovu
A pro podnikatelské využití. Tato akce byla podpořena z prostředků MPO ve výši cca
1,15 milionů korun. Jako v minulých letech pokračovala regenerace sídliště Litoměřice
Pokratice čtvrtou etapou, konkrétně byla v roce 2019 zaměřena na opravu chodníků i
komunikací, úpravu ploch před bytovými domy, vybudování odpočinkových a herních
prostor, doplnění zeleně, městského mobiliáře a veřejného osvětlení. Výše dotace na
tento počin od SFRB cca 5,9 milionů korun. Také kasárny pod Radobýlem se dočkaly
regenerace, konkrétně se jednalo o bývalý vojenský administrativní objekt a parkovací
plochy pro podnikatelské využití. V rekonstruované budově má do prosince 2020
vzniknout zázemí pro firmu s cca sto zaměstnanci. Předpokládaná výše MPO dotace
byla 13 mil. Kč. Jako každý rok byla podána žádost o dotaci do programu MK ČR
Regenerace městských památkových rezervací. Pro Litoměřickou městskou
památkovou rezervaci bylo pro rok 2019 vyčleněno cca 2, 7 milionů korun a prostředky
byly využity na opravy nemovitých kulturních památek v centru města. Na ZŠ Boženy
Němcové došlo k vybudování bezbariérového přístupu – výtahu z prostředků
poskytnutých IROP-MAS. Pro účely další plánované investice, a to obnovy veřejného
prostranství v ulici Mezibraní v Litoměřicích, byl v roce 2019 vypracován projektový
záměr. Odbor územního rozvoje připravil žádost o dotaci na opravu historického krovu
domu Kalich do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje.
Dále probíhala administrativní a projektová činnost v souvislosti s přípravou dalších
dotačních projektů, např. regenerace objektu B v Pivovaru Litoměřice pro
podnikatelské využití, podání předběžné žádosti Revitalizace letního kina
v Litoměřicích, příprava žádosti Regenerace městské památkové rezervace
2020/MKČR. Odbor připravoval podklady pro dotace a administroval již dokončených
projektů v rámci pravidel jejich udržitelnosti, jednalo se zejména o automatická
parkovací zařízení pro kola, modernizaci a dostavbu autobusového nádraží, zvýšení
bezpečnosti dopravy v ulici Palachova, Dětská dopravní hřiště, regeneraci veřejného
prostranství na sídlišti Pokratice I-III. etapa. Oddělení veřejných zakázek a projektů
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administrovalo v roce 2019 celkem 192 veřejných zakázek malého rozsahu a 8
podlimitních zakázek v rámci celého úřadu. Také je metodickým a poradním orgánem
pro příspěvkové organizace města.
V oblasti památkové péče došlo k zajímavému a potřebnému počinu. Téměř roční
práce na vypracování „Zásad reklamy a označování provozoven v MPR Litoměřice“
byla zakončena úspěšným schválením tohoto dokumentu v zastupitelstvu města
v prosinci 2019. Spolupráce byla nutná napříč všemi odbory městského úřadu, přes
komisi územního rozvoje a městských památek a komisi cestovního ruchu. Cílem
„Zásad“ bylo zajistit pro podnikatele ucelený přehled pokynů a doporučení s cílem
motivovat je k odpovědnějšímu přístupu k veřejnému prostoru městské památkové
rezervace a eliminovat reklamní smog v této historicky nejvýznamnější lokalitě města.
S vědomím nutnosti a důležitosti reklamy pro provozovny byly podnikatelům ve formě
schválených „Zásad“ návodným způsobem předloženy možnosti, jak může být
reklama účinná a efektivní a zároveň i estetická a vizuálně akceptovatelná s ohledem
na zájmy státní památkové péče. Město zároveň vyhlásilo i nový dotační titul pro
podnikatele, kteří se rozhodnou upravit vzhled své provozovny nebo reklamy v souladu
s novými zásadami. Náklady, které vynaloží, tak mohou být městem částečně
kompenzovány.
Odbor životního prostředí otevřel v dubnu 2019 program podporující zachytávání
dešťové vody pro své občany a Město Litoměřice se stalo první obcí v ČR, která
podpořila problematiku sucha v tomto směru. Za uplynulý rok město podpořilo nádrže
a sudy na dešťovou vodu o celkovém objemu 240 220 litrů ze 71 litoměřických střech
v celkové částce 994 852 Kč. Odbor životního prostředí zajišťoval také dotace pro
občany na pořízení solárního ohřevu teplé vody, a to v celkové výši 40.000 Kč. Velký
úspěch měl také dotační program na podporu kompostování s cílem snížit produkci
směsného komunálního odpadu u rodinných domů. Celkem 140 domácností dostalo
kompostér zdarma, a tím se zavázalo ke snížení směsného komunálního odpadu o
biologický materiál vhodný ke kompostování. Odbor se spolupodílel na činnosti
vedoucí k realizaci kompostárny, jejíž stavba započala ještě v listopadu 2019. Dále
odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem územního rozvoje města zajistil
dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje na technologii kompostárny-třídící a
překopávací stroj a nakladač, pro tuto městskou kompostárnu umístěnou v areálu
sběrného dvora v Třebouticích. Odbor životního prostředí ve spolupráci s kolegy
z dalších odborů zajišťoval vyhloubení pěti nových vrtů, které zásobují vodou bazény
na koupališti a slouží i pro závlahu zeleně. V ulici Mezibraní bylo zajištěno vyhloubení
30timetrového vrtu pro závlahu plánované nové parkové úpravy této lokality.
V Jiráskových sadech přibylo označení významných a zajímavých stromů. Z důvodu
velkého sucha v horkém létě se město rozhodlo pro sečení trávy „na vysoko“. Dále
pořídilo zavlažovací vaky pro všechny mladé a nově vysazené stromy ve městě.
Útvar obrany a krizového řízení v roce 2019 prováděl běžné činnosti, ve sledovaném
roce naštěstí nebyl vyhlášen krizový stav. Krizové události roku 2019 i přs to nějaké
byly, jednalo se například 4. 3. o silný vítr, pád stožáru vedení vysokého napětí, 11. 3.
velmi silný vítr EBERHARD a kalamitní stav, 29. 8. požár v areálu GLANZSTOFF
BOHEMIA, 30. 9. tlaková níže MORTIMER a s ní spojený velmi silný vítr, 16. 11. u
obce Křešice zřícení malého letadla, obdrženo bylo celkem 92 výstrah od HZS.
Další organizační složkou městského úřadu je SMART CITY Litoměřice. Vedoucím
této složky byl Ing. Jaroslav Klusák Ph.D. Hlavní účel a předmět činnosti této
organizační složky spočívá v metodické a koncepční činnosti, jejímž cílem je
poskytovat analytické podklady a podporu pro rozhodování vedení města na
strategické a koncepční úrovni, jakož i v klíčových provozně technických oblastech.
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Mezi hlavní oblasti činnosti organizační složky patří udržitelná energetika, čistá
mobilita a související práce s veřejností či jinými cílovými skupinami.
Významné projekty realizované v roce 2019
• STARDUST (2017–2022) - HORIZON 2020 (výzva Smart Cities) - zaměřený na
rozvoj objektu bývalých kasáren Radobýl na ekologickou čtvrť
• INNOVATE (2017–2020) - HORIZON 2020 - zaměřený na možnosti využití
inovativních forem financování úspor energie a OZE v bytovém sektoru
• SCORE (2018–2021) – HORIZON 2020 – zaměřený na výstavbu komunitních
fotovoltaických elektráren
• RINGEN (2016–2019) - OP VVV – výzkumná infrastruktura pro geotermální energii
– nositelem projektu je Přírodovědecká fakulta UK, město je strategickým partnerem
projektu
• e-FEKTA (2017–2019) - Posilování spolupráce Městského úřadu Litoměřice a města
Drážďany v oblasti udržitelné mobility – Program Cíl 3 na posílení přeshraniční
spolupráce Česko-Sasko – zaměřený na udržitelnou mobilitu a elektromobilitu
• MOVECIT (2016–2019) – podpora zaměstnanců využívat šetrnější druhy dopravy
vůči životnímu prostředí pro cesty do/ze zaměstnání a pracovní cesty.
• PAVE (2018–2020) – NPŽP – První energeticky aktivní budova v ČR –
výstavba/rekonstrukce 52 startovacích bytů v energeticky aktivním standardu
v Litoměřicích.
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6. Příspěvkové organizace města
Centrum SRDÍČKO se zabývá poskytováním péče pro děti, mládež a zdravotně
postižené, dále poskytováním sociálních služeb a ambulantní péče podle ustanovení
§ 7 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách. Pro potřeby kroniky 2019 byly
vybrány níže uvedené akce, projekty a úspěchy, které se uskutečnily v daném roce.
Centrum Srdíčko získaly Certifikát Pracoviště bazální stimulace od PhDr. Karolíny
Friedlové, která je představitelkou akreditovaného institutu Bazální stimulace. Získání
certifikátu nebylo snadné a je velkým profesním a odborným úspěchem zaměstnanců
a celého pracoviště. Centrum se zapojilo do projektu podpora sociálních služeb v kraji
a obdrželo na sociální službu denní stacionář, která je určena pro osoby s mentálním
a kombinovaným zdravotním postižením, velkou i malou finanční dotaci v rámci
Ústeckého kraje. Pro naše uživatele bydlící trvale mimo město Litoměřice, jsme
napsali žádosti o granty, které byly podpořeny, a též jsme zajistili finanční smluvní
participaci okolních obcí.
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích spravují kino Máj, divadlo K. H. Máchy a
kulturní a konferenční centrum. Kino Máj odpromítalo 1049 projekcí, které zhlédlo 86
394 diváků s tržbou 10,8 mil. Kč bez odvodů za licenční poplatky. Denně promítalo
kino Máj pro 237 diváků, a to navzdory tomu, že v kině chybí k spokojenosti diváka
klimatizace. V roce 2019 proběhlo kompletní dokončení výměny sedaček v celém sále
a úpravy kobercových povrchů. V roce 2019 navštívilo litoměřické divadlo celkem
13 897 diváků. Návštěvnost bohužel neměla opět zvyšující se tendenci. Slabý pokles
návštěvnosti lze přičíst i vyšší ceně vstupenek i předplatného. Ta nutně odráží stále
rostoucí výši honorářů zájezdových divadel, na které je dramaturgická skladba
programu divadla odkázána. Divadlo uspořádalo během roku celkem 114 akcí pro
veřejnost. Z toho 22 profesionálních činoherních představení, 10 ochotnických
představení, 2 taneční vystoupení, 42 představení pro děti, 12 akcí pro střední školy,
14 koncertů, 6 výstav a vernisáží. Letní divadelní příměstský tábor, který proběhl
v období letních prázdnin, měl pro velký zájem 2 turnusy pro různé věkové kategorie.
Provoz multifunkční haly v rámci Městských sportovních zařízení trval celý
kalendářní rok. Ledovou plochu, s výjimkou odstávky od poloviny dubna do července,
využívali hokejisté HC Stadion Litoměřice, který má mužstva žáků od přípravky po
družstvo juniorů, tedy celkem 11 žákovských a mládežnických týmů a tým dospělých.
V červenci a srpnu probíhala sportovní soustředění, při kterých byla využita také
kapacita ubytovny. Ta byla naplněna také v jiných měsících, kdy se konala soustředění
reprezentačních hokejových týmů České republiky. V průběhu roku byla ledová plocha
využita také týmy z řad veřejnosti pro rekreační sport nebo oddílem krasobruslení ASK
Lovosice. Před sezonou letního koupaliště došlo k pravidelné údržbě stromů a
k úpravě dětského bazénu. Byla odstraněna skluzavka, která již nesplňovala
bezpečnostní předpisy, a instalována nová bezpečná dvojskuzavka. Koupaliště bylo
otevřeno od 8. května do 15. září, prodloužení o květen a září umožnila nová úpravna
pro brouzdaliště a dětský bazén, která poskytla možnost přihřívat vodu těchto bazénů
a provozovat je i v období, kdy by jinak voda měla maximálně 18°C. Provozní doba se
přizpůsobovala počasí, otevřeno v hlavní sezoně bylo od 10.00 – 20.00 hod.
Návštěvnost se pohybovala podle počasí až po 2.700 osob / den. Celková návštěvnost
(42 800) byla lehce nadprůměrná díky příznivému počasí v měsíci červnu.
105

Městská policie krom své běžné práce zabezpečovala v roce 2019 ještě například na
Labi dětský závod „Litoměřický Tomík“, podílela se a účastnila se akce „Den
záchranářů“ , prováděla dopravní a bezpečnostní zabezpečení „Závodu míru juniorů“
a „NBT Tour“ , zajišťovala veřejný pořádek a dopravní situaci při výstavách pořádaných
v areálu Zahrady Čech, dopravně a bezpečnostně zabezpečovala cyklistický závod
„Litoměřická dlažba“, zabezpečila akci „Vinařské Litoměřice“ a „Pivní slavnosti“,
záchranářsky zabezpečovala na Labi průběh „Veslařské regaty“, zabezpečovala
konání litoměřického „Vinobraní“, zajišťovala preventivní bezpečnostně-dopravních
akce na dopravním hřišti a ve školkách na území města „Bezpečná cesta do školy“,
„Den IZS“ a „Den policie“.

Autorem díla je Mikuláš Šmerda
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7. Nemocnice Litoměřice, a.s.
Litoměřické městské nemocnici jsme se rozhodli věnovat celou jednu kapitolu letošní
kroniky, jelikož dění kolem jejího financování a způsobu existence otřásalo veřejností
celý rok 2019 až vyvrcholilo v konání referenda, které prvním platným místním
referendem v polistopadové historii naší země.
Nemocnice Litoměřice, a.s. poskytuje zdravotní služby v ambulantní a lůžkové části.
Disponuje 560 lůžky, na kterých bylo v roce 2019 hospitalizováno celkem 20 720
pacientů s průměrnou dobou 6,12 ošetřovacího dne. V ambulancích Nemocnice
Litoměřice, a.s. bylo v roce 2019 ošetřeno 276 057 pacientů. Nemocnice provozuje mj.
i vlastní dopravní zdravotní službu, centrální sterilizaci, klinickou psychologii, klinickou
logopedii, zdravotně sociální pracovníky nebo domácí zdravotní péči. Celkem má 43
ambulantních odborností. Nemocnice zaměstnávala v roce 2019 cca 830
zaměstnanců. V roce 2019 nemocnice pokračovala ve zvyšování rozsahu
poskytovaných zdravotních služeb nasmlouváním nových zdravotních výkonů, získala
oprávnění k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni pro všechna lůžková
oddělení a potvrdila statuty screeningových center, vč. iktového centra a akreditace
ČIA pro laboratoře. Na oddělení centrální sterilizace rovněž úspěšně absolvovala
periodický audit společnosti DNV GL dle ISO 9001. Nemocnice hospodařila v roce
2019 s finančními prostředky v objemu 853,632 mil. Kč a konečný výsledek
hospodaření byl +11,617 mil. Kč. Nemocnice získala v roce 2019 díky dotacím
Ústeckého kraje 6 miliónu korun.
Vedení města, které má roční rozpočet o cca 300 milionů menší než nemocnice,
v průběhu roku 2017,2018 a počátkem 2019 dospělo k přesvědčení, že ačkoli je
nemocnice je funkční a bez dlouhodobých dluhů, není v silách města jí i nadále
úspěšně provozovat alespoň v rozsahu, na který jsou obyvatelé města doposavad
zvyklí a začalo uvažovat nad hledáním strategického partnera, který by nemocnici
provozoval. Jako přípravu k nalezení partnera pro provozování lze považovat již krok
vedení města, který byl účinný od 1.10.2017, a který spočíval k přeměně nemocnice
na akciovou společnost. Okolo budoucnosti nemocnice panovalo napětí již delší dobu.
Například již 6.12.2018 projednalo Zastupitelstvo města petici občanů okresu
Litoměřice k Městské nemocnici v Litoměřicích. Petice souvisela však dle našeho
názoru také s politickým i soukromým bojem bývalého hejtmana Středočeského kraje
Davida Ratha, který usiloval o senátorské křeslo v době, kdy čelil soudnímu procesu
za korupci. Senátorské křeslo (a imunitu) se snažil získat ve slánsko-litoměřickém
obvodu, kde se toho roku konaly doplňující volby do senátu, když v době konání voleb
seděl David Rath ve vazební věznici v Litoměřicích. Senátorské křeslo nakonec získal
starosta Litoměřic pan Ladislav Chlupáč. Petice, kterou se Zastupitelstvo zabývalo
měla následující obsah:
Petice: zastupitelé a pane starosto Litoměřic – nezbavujte se odpovědnosti za svoji nemocnici! M y
občané okresu Litoměřice žádáme zastupitele městského zastupitelstva města Litoměřice, aby
nepronajali, nepropachtovali či DOKONCE NEPRODALI (DÁLE JEN PRIVATIZACE) MĚSTSKOU
NEMOCNICI SOUKROMÉMU SUBJEKTU. Nemocnice v Litoměřicích poskytuje kvalitní péči občanům
celého okresu. Jsme přesvědčeni, že dostupnost a kvalita zdravotní péče by měla BÝT JEDNOU ZE
ZÁKLADNÍCH PRIORIT VEŘEJNÉ SPRÁVY, TEDY VAŠEHO ZASTUPITELSTVA. PRIVATIZACI NEMOCNICE
VNÍMÁME JAKO OHROŽENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE. ZKUŠENOSTI POSLEDNÍCH
DESETILETÍ UKAZUJÍ, ŽE SOUKROMÍ MAJITELÉ NEMOCNIC SNIŽUJÍ ROZSAH SLUŽEB, NEINVESTUJÍ DO
MODERNIZACE BUDOV A TECHNIKY A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ NEJSOU SCHOPNI SI ZÍSKAT A UDRŽET
ZKUŠENÝ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL. ZPRIVATIZOVANÉ NEMOCNICE V DRTIVÉ VĚTŠINĚ ČÍM DÁL TÍM
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VÍCE ZAOSTÁVAJÍ V KVALITĚ PÉČE ZA VEŘEJNÝMI ZAŘÍZENÍMI. TYTO NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI JSOU
PRÁVĚ I S NEMOCNICEMI PRIVATIZOVANÝMI. Nechceme, ABY PODOBNÝ OSUD POTKAL I NEMOCNICI
V LITOMĚŘICÍCH. Za petiční výbor předseda Dr.David Rath, mistopř. Dr.M.Chládek, Nové Strašecí, člen
Arpád Gebur Lovosice.

Velké emoce a obavy z budoucnosti nemocnice vzbudilo jednání Rady města v březnu
2019, která přijala následující rozhodnutí: RM po projednání stanovuje v rámci
přípravné fáze transakce směřující k získání strategického partnera Nemocnice
Litoměřice a.s. další postup u navržených variant bodové zprávy „Základní alternativy
postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice a.s.“ vypracovanou
JUDr. Mariannou Svobodovou z advokátní kanceláře Duška and Svobodová, a to
zpracovat podrobněji variantu uvedenou v článku 2 této zprávy – tj. Prodej 100% akcií
Nemocnice Litoměřice a.s. partnerovi.
Dne 13.5. 2019 byla podána na Městský úřad Litoměřice petice zaměstnanců
Nemocnice Litoměřice a.s., občanů města Litoměřice a okolních obcí za pozastavení
jakékoli formy převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jiný
subjekt. Petiční výbor byl složen z celkem 7 osob (MUDr. Milota, MUDr. Nerandžič,
MUDr. Klementová, MUDr. Horáková, Ing. Janošík, A. Rožcová a M. Bukvář). Petici
na 832 podpisových arších podpořilo svým podpisem celkem 9 431 občanů, z toho
3 977 občanů města Litoměřice. Text petice včetně odůvodnění byl následující
(upraveno a zkráceno kronikáři):
My, níže podepsaní občané požadujeme, aby Zastupitelstvo města Litoměřice a Rada města
Litoměřice neschválili a s okamžitou platností pozastavili jakoukoli formu převodu vlastnictví či
provozování nemocnice v Litoměřicích na jiný subjekt.
Jako zaměstnanci Nemocnice Litoměřice, a.s., a občané města Litoměřic a okolních obcí jsme
zaskočeni probíhajícím procesem privatizace – záměrem prodeje 100 % akcií a jejich převodu na jiný
subjekt, včetně movitého majetku Nemocnice Litoměřice, a.s. a personálního zajištění. Bez vysvětlení
a projednání – tedy bez splnění informační a projednávací povinnosti, bylo Radou města 11.3.2019
stanoveno (na základě Bodové zprávy advokátní kanceláře DUŠKA&SVOBODOVÁ) rozpracovat dále
variantu prodeje 100 % akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. dalšímu partnerovi. Žádáme orgány města o
vypracování a předložení písemné důvodové zprávy, která by jasně popsala přínosy a rizika převodu
nemocnice na jiný subjekt. Žádáme tedy nyní a nadále plnou objektivní informovanost, prověření
dalších možností fungování litoměřické nemocnice, s prioritou zajištění kontinuity co největšího
rozsahu stávající poskytované péče. Během poměrně krátké doby by tak pravděpodobně došlo k
dalšímu výraznému nárůstu počtu občanů podepsaných pod touto peticí, nicméně z obavy před
možným schválením prodeje nemocnice jsme se rozhodli podat tuto petici v adekvátním předstihu
před nejbližším zasedáním Zastupitelstva města Litoměřice tak, aby mohlo naši petici projednat dříve,
než učiní jakékoli další rozhodnutí v této věci. Zároveň žádáme, aby o tomto podání byli bezprostředně
informováni všichni zastupitelé (nemusí jim být zaslány kopie petičních archů, stačí tento dokument).

Petice byla projednána na 12. jednání Rady města dne 20.5.2019 pod usnesením č.
320/12/2019 a město vydalo po jednání Rady města tuto tiskovou zprávu:
1) Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a
veřejnosti, pozastavuje rada města kroky vedoucí k převodu vlastnictví či provozování
Nemocnice Litoměřice, a.s., na soukromý subjekt do doby uskutečnění referenda.
2) Rada města pověřila starostu a senátora Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarostu
a poslance Parlamentu ČR Mgr. Karla Krejzu, aby pozvali ministra zdravotnictví na
návštěvu Nemocnice Litoměřice, a.s.
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3) Rada města vyzývá premiéra, potažmo Vládu ČR, a Ústecký kraj k zahájení jednání
o úplatném převodu Nemocnice Litoměřice, a.s., státu nebo kraji, a to včetně
nemovitého majetku za cenu stanovenou znaleckými posudky.
4) Rada města nabízí MUDr. Janu Milotovi a Ing. Miroslavu Janošíkovi, zástupcům
petičního výboru, místa v představenstvu a dozorčí radě Nemocnice Litoměřice, a.s.,
s cílem dát jim možnost zapojit se do řízení nemocnice. Zároveň je vyzývá k vyjádření
svého souhlasu s volbou.
5) Rada města vyzývá přípravný výbor místního referenda k předložení petičních archů
a otázky místního referenda do 7. června, aby mohlo zastupitelstvo města 13. června
na řádném jednání referendum vyhlásit na první polovinu září.
Petice zaměstnanců a občanů byla projednána Zastupitelstvem města dne 13.6.2019.
Vzhledem k očekávanému referendu zrušili radní plánovanou diskusi s veřejností na
téma budoucnosti Litoměřice, která se měla uskutečnit 11. června v Kulturním a
konferenčním centru Litoměřice. Vedení města se sešlo se zástupci odborové
organizace Nemocnice Litoměřice a.s. vedených Martinem Bukvářem. Cílem schůzky
bylo vyjasnit si další kroky a záměry související s budoucností litoměřické nemocnice.
V prvním zářijovém týdnu zavítal do Litoměřic ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Ministr vyzval všechny zúčastněné strany ke klidu a rozvaze, a dále podpořil převod
nemocnice na Krajskou zdravotní v případě, že město nebude mít dostatek sil
nemocnici i nadále provozovat. Starosta města Ladislav Chlupáč podpořil konání
referenda v co nejbližším termínu, aby byl zaručen hladký chod nemocnice a město
měla dostatečný mandát při vyjednávání s Krajskou zdravotní. Vedení města preferuje
konání referenda v co nejbližším termínu i z obavy, aby se téma litoměřické nemocnice
nestalo předmětem politického boje krajských voleb.
Jednání Zastupitelstva města dne 12.9. 2019 mělo na programu v první řadě právě
jednání o nemocnici, schváleno bylo následující usnesení:
usnesením č. 109/4/2019
Zastupitelstvo města Litoměřice:
a) vyhlašuje
- konání místního referenda v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce: „Chcete, aby
orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování
nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a
zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve
výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“
Důvodem vyhlášení místního referenda je otázka, která se dotýká většiny občanů města a jsou s ní
spojeny výrazně odlišné názory, tudíž standardní rozhodování orgánů města nemusí být považováno za
zcela legitimní, a je proto vhodné ověřit si závažnost otázky a vůli většiny občanů města v místním
referendu.
Zastupitelstvo města přistoupilo k přepracování referendové otázky navržené přípravným výborem tak,
aby její obsah a smysl zůstal zachován, ale zvýšila se jednoznačnost jejího výkladu, a především byla
srozumitelná „běžnému hlasujícímu občanovi“.
U otázky, která si klade za cíl řešit konkrétní skutečnosti bezodkladně občan nejspíše očekává skutečně
bezodkladné řešení, a to požadavkem na okamžité vyhlášení místního referenda v nejbližším možném
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termínu. I s ohledem na tlak veřejnosti a atmosféru v nemocnici je zejména z personálního hlediska
nutné co nejrychlejší řešení nastalé situace.
b) stanovuje
- den konání místního referenda na pátek 8. listopadu 2019 v době od 10:00 do 20:00 hodin,
- výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve výši
1.500, - Kč a předseda ve výši 1.600 Kč,
c) schvaluje
- rozpočtové opatření na zabezpečení finančních prostředků na konání místního referenda v částce 500
tis. Kč (viz příloha č. 3 orig. zápisu),
d) ukládá
- Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v
souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

Město Litoměřice tedy dle rozhodnutí zastupitelů na výše uvedeném zasedání dne
12.9.2019 uskuteční v pátek 8. listopadu od 10 do 20 hodin místní referendum. Lidé
by v něm měli dát odpověď ano, či ne na následující otázku:
„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu
převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv
subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly
nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice,
a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“
Zároveň vedení města dostalo od zastupitelů doporučení pokračovat v jednání
s Ústeckým krajem o začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s., do Krajské zdravotní,
která úspěšně provozuje pět dalších nemocnic (Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov,
Most, Děčín). Přípravný výbor referenda vyjádřil předběžný souhlas s tímto záměrem,
ačkoliv znovu jeho zástupci zdůraznili, že by raději preferovali zachování nemocnice
výlučně v majetku města. Na zastupitelstvu v této souvislosti zazněly obavy
z případného omezování zdravotní péče Krajskou zdravotní v litoměřické nemocnici.
Vyvracel je náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Stanislav Rybák. „O
všechny nemocnice se staráme stejným dílem. Investujeme do rozvoje všech. Za
celou dobu se nestalo, že bychom v některé z nich zavřeli nějaké oddělení, primariát,“
snažil se náměstek rozptýlit obavy. Následně zopakoval stanovisko Ústeckého kraje,
podle něhož má zájem provozovat litoměřickou nemocnici. Zastupitelé zároveň
schválili záměr převodu majetku nemocnice do akciové společnosti Nemocnice
Litoměřice, neboť Ústecký kraj preferuje převzetí litoměřické nemocnice i s nemovitým
majetkem. Město se tedy po zářijovém jednání Zastupitelstva dalo do příprav
referenda. Přípravný výbor referenda dal Zastupitelstvu opět vědět, že trvá na jeho
vyhlášení až na podzim příštího roku zároveň s krajskými volby, vedení města se
naopak domnívá, že je třeba jednat rychle a vyhlásit ho již 8. listopadu 2019. Přípravný
výbor se v daném sporu obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem.
Ještě před konáním referenda zveřejnily politické strany působící v zastupitelstvu
města jejich názory na věc, které přinášíme níže:
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NÁZORY ZÁSTUPCŮ STRAN V ZASTUPITELSTVU:
ODS: Uděláme vše pro úspěšná jednání s Krajskou zdravotní
Mgr. Karel Krejza (ODS)
I nadále jsme přesvědčeni, že v horizontu pěti až deseti let se litoměřická nemocnice
neobejde bez strategického partnera, kterého je třeba najít ještě ve chvíli, kdy se
nemocnici daří. Nadále jsme přesvědčeni o tom, že by měl vzejít z transparentního a
otevřeného výběrového řízení, které by nezanechalo ani stín pochybností a umožnilo
by zjistit, jaká je skutečná hodnota naší nemocnice, a co všechno může nemocnice od
možných partnerů získat. I nadále jsme o tom přesvědčeni, ačkoliv dobře víme, že
ohrožujeme budoucí volební výsledky celé ODS, protože v tento moment se naše
názory setkávají s nepochopením. Bohužel se potvrzuje, že zodpovědná rozhodnutí
bývají často nepopulární. Rádi bychom však za této situace veřejnost ujistili, že
uděláme vše pro to, aby došlo k dohodě s Krajskou zdravotní o začlenění litoměřické
nemocnice do tohoto silného subjektu, který úspěšně provozuje pět nemocnic v
Ústeckém kraji. Nikdy jsme neměli uzavřenou, a to ani tichou, koaliční dohodu o tom,
že chceme nemocnici prodat a komu. Všichni jsme chtěli pouze jít společně cestou
transparentního a otevřeného řízení, v souladu s čtvrtým bodem programu, se kterým
jsme jako ODS vyhráli v komunálních volbách. Otázka referenda, které se bude konat
8. 11., je obsahově totožná s tou, kterou navrhoval přípravný výbor. Došlo pouze ke
kosmetické úpravě s ohledem na právní pochybnosti Ministerstva vnitra. Vzhledem k
tomu, že veškerou odpovědnost za referendum nese město, snažili jsme se touto
drobnou úpravou, která žádným způsobem nemění význam otázky, vyhnout
případným budoucím žalobám či problémům. Co se týče termínu, zásadně
nesouhlasíme s ročním odkladem rozhodování v tak důležité otázce. Jde-li nám o
prospěch nemocnice, musíme v referendu rozhodnout bezodkladně. Zdůrazňujeme
bezodkladně, protože to je právě to, co občané požadují, neboť toto slovo je obsaženo
i v samotném textu otázky. Nikdo z těch, kteří archy podepisovali, určitě
nepředpokládal, že by se požadované referendum mělo konat až rok a půl od jejich
podpisu.
Uděláme vše pro publicitu referenda a věříme, že lidé přijdou.

ANO 2011: Je důležité přijít k referendu
MUDr. Ondřej Štěrba (ANO 2011)
Po návštěvě pana ministra zdravotnictví Vojtěcha a posledním jednání zastupitelstva
máme několik jistot. Naše nemocnice je na tom finančně dobře a v příštím roce získá
na platbách od pojišťoven minimálně o cca. 33 mil. více. Stále platí, to, co říkáme celou
dobu, nemocnice by měla zůstat v rukou města! Po turbulenci názorů, prezentovaných
na posledním jednání zastupitelstva je nyní nejpravděpodobnější převod nemocnice
pod Krajskou zdravotní. To má tu výhodu, že zde bude garance zachování péče pro
občany v plném rozsahu, na nemocnici bude dohlížet kraj a stát. Krajská zdravotní,
a.s. je jedním z největších poskytovatelů péče v celé České republice a je osvědčená
léty svého fungování. Prodej soukromé společnosti, jakékoliv, sebou nenese garanci
poskytování zdravotní péče, které by se ekonomicky nevyplácela!! Navíc se koaliční
111

zastupitelé za Sport a zdraví zavázali, že takovou variantu nepodpoří. Zbytek koalice
(ODS a Severočeši) tak nemá dost hlasů, aby toto v tomhle volebním období prosadil.
Doufejme, že to tak vydrží, protože dobře fungující nemocnice je jednou z absolutních
priorit, o které se musíme jako zastupitelé starat. Není podle mě až takovou starostí
zastupitelů města třeba parkování na náměstí a nesmyslné zvyšování parkovného, až
na 50 Kč/ hodinu. Za dobrou zprávu by se dalo označit i chystané referendum. Pokud
by tedy šlo o to referendum, které chtěl vyhlásit přípravný výbor poté, co sesbíral téměř
šest tisíc podpisů. Úcty hodný počin, který by kromě uznání si zasloužil i respekt ze
strany zastupitelstva. Bohužel, koalice se rozhodla vyhlásit své vlastní referendum s
pozměněnou otázkou. Uvidíme, co na to řekne soud, pokud se na něj výbor obrátí. Ať
už to dopadne, jakkoliv je nesmírně důležité, abychom k referendu všichni přišli. Jde
totiž nejen o naši budoucnost, ale o budoucnost další generace Litoměřičanů. Tak
důležitá otázka, jakou je osud naší nemocnice, tu ještě nebyla a asi už ani dlouho
nebude a vy ji máte plně ve svých rukou!

KSČM: Vážení Litoměřičané, milí přátelé!
MUDr. Miroslav Jenček (KSČM)
8.listopadu proběhne referendum týkající se naší nemocnice – dovolte, abych se k této
problematice také jménem KSČM vyjádřil. I když jde o staronovou problematiku,
ohledně níž již proběhlo množství vášnivých i věcně vedených diskusí, není v žádném
případě dosud uspokojivě vyřešena. Nyní je na vás – občanech města Litoměřice –
abyste svým hlasem rozhodli o její budoucnosti. Otázkou je, zda má Město zastavit
převod vlastnictví nemocnice na soukromý subjekt a ponechat jej v rukou státu, kraje
či obce – čili v rukou veřejnoprávních. Nerozhoduje se tedy o tom, zdali nemocnice
zůstane výhradně v rukou města, ale prakticky o tom, zda se o “její ruku” bude ucházet
“ženich” z řad soukromého či veřejného (např. Ústecký kraj) sektoru. Vedení města
dalo už celkem jednoznačně najevo, že nemá zájem v budoucnu nemocnici výrazněji
finančně podporovat, a proto hledá jiného investora. Přitom není vůbec jisté, zda
strategického partnera potřebujeme – dle mého názoru situace rozhodně není natolik
katastrofická, aby se město nemocnice muselo zbavovat. Hospodaření je nadále
vyrovnané až mírně ziskové – akutní ekonomické potíže tedy nehrozí. Větší problém
představuje nedostatek zaměstnanců (což se samozřejmě velkou měrou promítá i do
ekonomiky nemocnice), ten však postihuje i “velké hráče” ve zdravotnictví, a tudíž je
naivní se domnívat, že by po případném převzetí naší nemocnice jiným subjektem
došlo z jeho strany o nějakou “personální injekci”. O odborné pracovníky je nouze
všude. Větší “hráč” může zařízení zásobit jen větším objemem financí, neboť úhradová
vyhláška “větší hráče” prozatím favorizuje. Krajská zdravotní a.s. je z logiky věci
veřejnoprávním subjektem, od kterého se dá očekávat zachování kvality i rozsahu
zdravotní péče. Bude však záležet na konkrétních podmínkách, které si zástupci města
v jednání s Krajem stanoví. Každopádně se mi případná spolupráce s Krajskou
zdravotní a.s. jeví jako menší zlo než varianta prodeje soukromému subjektu. Výsledky
referenda jsou pro vedení města závazné, pokud se dostaví dostatečný počet
hlasujících, proto prosím přijďte a vyjádřete svůj názor!"
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PIRÁTI A STRANA ZELENÝCH: Když selžou politici, nastupuje referendum
Mgr. Petr Panaš (Piráti a Strana Zelených)
Zastupitelé ve městech a obcích mají 4leté funkční období, během kterého nejsou
prakticky odvolatelní. Proto existuje pojistka, kdy se může občan domoci svého i přes
nevůli politiků. Tou je místní referendum. Je to pojistka výjimečná, protože není vůbec
jednoduché ji použít. Není také divu, že v Litoměřicích budeme mít referendum poprvé.
Musíme si položit otázku, která je v nadpisu tohoto článku. Selhali litoměřičtí politici
ohledně zamýšleného prodeje nemocnice? Ano. Zeptali se totiž občanů na názor a ten
byl jiný, než ten jejich. Potvrdil se ve dvou anketách i sociologickém průzkumu, vše
zadané radnicí. Asi nejhorší je se zeptat někoho, co by chtěl a potom si to stejně udělat
po svém. Přesně to se stalo s nemocnicí. Je možno si vážit politiků, kteří mají
menšinový názor a chtějí udělat nepopulární opatření. Dokonce ho udělají i za cenu
poklesu své politické oblíbenosti, což politici hodně neradi. Ale působí nevěrohodně,
když neustále mění své názory, jen aby dosáhli svého, ale pokud možno ztratili co
nejméně politických bodů. Proto se nejprve hledal strategický partner pro nemocnici z
důvodu nutnosti investic do budov, potom tu byla potřeba doplácet na mzdy (která se
ukázala jako zbytečná), náhle je tu důvod personální stabilizace nemocnice. Začal se
hledat partner pro pacht, aby se začalo uvažovat o prodeji 100 % akcií (občanská
nespokojenost je příliš veliká), prodáme tedy jen 49 % (prodej může znít špatně),
navýšíme základní jmění atd. Ale vůbec nejhorší je, když už si lidé projdou tou trnitou
cestou, seženou podpisy a zvládnou náročnou administrativu, jen aby se referendum
konalo, tak jim ho neschválíme. To by politik, který si váží občanů, byť mají jiný názor,
prostě udělat neměl! Ale stalo se. Důvody jsou dle mého naprosto zástupné. Radnice
vyhlásila referendum v jiný čas a s poněkud jinak formulovanou otázkou. Považuji to
za špatné rozhodnutí, ale k referendu půjdu. A jít by měli všichni občané, kterým není
lhostejné, jak to bude dál s nemocnicí. Jít by měl každý, komu není jedno, že za něho
rozhoduje někdo jiný. Nyní má šanci rozhodovat jen sám za sebe. Byla by škoda toho
nevyužít.

SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE: Nemocnici má provozovat stát, kraj nebo soukromník
Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice)
Téma nemocnice stále rozděluje naši společnost. A rozhodně ne na dvě, ale na mnoho
skupin. Jedna skupina říká, že do naší nemocnice jako pacient nikdy, další na ní
nenechá dopustit, další chce referendum co nejdříve, jiná zase až s krajskými volbami.
Je mnoho lidí, kterým je to jedno, protože ví, že litoměřická nemocnice tu je a bude.
Což potvrdil i ministr Vojtěch na své návštěvě, kde řekl, že stát garantuje dostupnou
zdravotní péči a je jedno, kdo nemocnici vlastní. A právě z těchto všech důvodů jsme
nemocnici neměli na rozdíl od všech ostatních politických stran jako téma v
předvolební kampani a navrhli jsme jiné priority k řešení (parkování, hřiště, rychle
rozhodnout financování oprav velitelství a umožnit tak zapojení místních živnostníků
do rekonstrukce atd.) Odpovídali jsme na dotazy vždy stejně – nemocnici má
provozovat stát, kraj nebo soukromník. Hned po volbách jsem nabídl své zkušenosti
jako člen dozorčí rady. Naše rodinná firma provozuje 25 let nestátní zdravotní dopravní
službu, a i mnoho z vás naše sanitky využívá. Na poslední schůzi rady města jsem byl
zvolen za řádného člena dozorčí rady litoměřické nemocnice a budu se hned ptát, proč
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věci v městské nemocnici nefungují tak, jako u soukromníka. Nejen v dopravní službě,
ale i v dalších věcech, které jsem viděl na své cestě po nemocnicích v Plzni, Ostrově
a dalších. Stačí se jet podívat do Berouna nebo Hořovic do vyhlášených soukromých
nemocnic, které vlastní Sotirios Zavalianis. Jednání petičního výboru nechceme vůbec
komentovat, lidé jsou nervózní, nemají dostatek informací, informace jsou často
protichůdné a neví, jakou informaci mají považovat za správnou. My si děláme vlastní
obrázek, skládáme si vlastní střípky do mozaiky – navštívili jsme Sušici, kterou už v
roce 2015 navrhli zástupci Plzeňského kraje sloučit s nemocnicí v Klatovech. Stále se
setkáváme s lékaři, zaměstnanci nemocnice i proto, že zde pracují také naše rodiny.
Vše s vědomím, že petiční výbor, odbory, veřejnost, a nakonec i ti, kteří chtějí využít
nemocnici k politickým hrátkám, mají zájem o jedno – fungující a kvalitní nemocnici v
Litoměřicích.

SPORT A ZDRAVÍ LITOMĚŘICE: Prodej nemocnice do soukromého vlastnictví
nepodpoříme
Mgr. Václav Červín (Sport a Zdraví Litoměřice)
Mgr. Mgr. Petr Hermann (Sport a Zdraví Litoměřice)
Ve volebním programu pro toto období jsme měli zachování nemocnice v Litoměřicích
v majetku města a kromě toho ještě např. opravu školních hřišť, vybudování
parkovacích domů, rozšíření a údržbu zelených ploch, opravu silnic a chodníků,
podporu sportu a kultury ve městě atd. Volební program jsme tvořili v době, kdy
nemocnice fungovala relativně dobře, bez výraznějších dotací města a naopak čerpala
(a stále čerpá) významné prostředky z různých dotačních titulů… Během roku 2018 a
2019 se však situace radikálně změnila, nemocnice dle vyjádření svého managementu
potřebovala (a potřebuje) výraznou finanční pomoc města přesahující 10 milionů
korun. V případě, že by potřeba nemocnice byla stále vyšší (a vše tomu nasvědčuje),
nemohlo by město investovat téměř do ničeho jiného… Dle našeho názoru by
zdravotnictví mělo být hrazeno přes zdravotní pojišťovny státem, a to v plné výši.
Podporujeme proto nyní probíhající jednání s Krajskou zdravotní a.s., protože kraj má
zcela logicky jiné vyjednávací možnosti směrem ke zdravotním pojišťovnám,
prodejcům léčiv apod. a také může lépe řešit otázku zaměstnanosti, při současné
personální krizi na postech lékařů, sester i nezdravotnického personálu. Pokud k
začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. pod tento veřejnoprávní subjekt dojde,
očekáváme, že zdravotní péče v naší nemocnici zůstane zachována ve stávajícím
rozsahu. Pokud by jednání z nějakého důvodu nedopadla, ponechejme nemocnici v
majetku města. Jsme ale pro rozumnou podporu ze strany města cca do 10 milionů
ročně. Samozřejmě je potřeba i nadále využívat veškerých možností pro získání dotací
na vylepšení nejen přístrojového vybavení, ale i stavu budov. Prodej do soukromého
vlastnictví nepodporujeme a souhlasit s ním v rámci zastupitelstva města nebudeme.

PETIČNÍ VÝBOR: Jaká je budoucnost nemocnice?
V tisku se dočítáme, že Litoměřice upustily od záměru prodat nemocnici soukromému
subjektu, a jednají o jejím převedení pod Krajskou zdravotní. O to víc ale nerozumíme
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tomu, proč nebylo vedení města ochotné přijmout na posledním zasedání
zastupitelstva dne 12.9.2019 žádné závazné usnesení písemně potvrzující tento
záměr tak, aby byl skutečně závazný. Nechápeme, proč nemohlo být naše referendum
přijato v předkládaném znění, když naše cíle jsou nyní naprosto shodné. Stejně tak
námi navrhovaná otázka referenda byla právníky formulována tak, aby při odpovědi
ANO postihovala většinu právních možností, jak nemocnici skutečně ponechat nadále
ve veřejnoprávním sektoru. Obáváme se, že otázka navrhovaná vedením města je
sice na první pohled hezčí a srozumitelnější, bohužel ale dle některých právních
výkladů ponechává i při stejné odpovědi ANO stále prostor pro vstup soukromého
vlastníka. Ačkoliv naší prioritou skutečně bylo, a je i nadále, ponechat nemocnici pod
správou města, chápeme, že trend státu a současná situace malých nemocnic
vyúsťuje logicky v jejich začleňování pod zdravotní systém kraje. A tento kompromis
vítáme. V každém případě si upřímně přejeme personální i finanční stabilizaci
nemocnice a její pevné místo ve zdravotním systému kraje i po budoucí desetiletí. Jak
řekl i pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch během své návštěvy Litoměřic: „Byl bych
rád, aby se situace uklidnila a zůstali jste (zaměstnanci) v nemocnici, protože když
nezůstanete, půjde „zu grund“. Bez personálu se medicína dělat nedá.“ Vedení města
proklamuje tedy stejný cíl, evidentně se ale lišíme v prostředcích a formách, které
vidíme jako nejvhodnější. Současná snaha o začlenění do Krajské zdravotní formou
fúze je pro tuto organizaci totiž bohužel objektivně nepřijatelná. Vzhledem k
omezenému přístupu do periodik vlastněných jednotlivými finančními skupinami
děkujeme za možnost vyjádřit se alespoň krátce v Radničním zpravodaji. Tak jako
vyjádření a úvahy města jsou dostupné na oficiálním webu města, tak všechny
dokumenty, články, úvahy a právní výklady petičního výboru jsou dostupné na
www.sosnemocniceltm.cz. Budoucnost nemocnice nyní záleží i na vás. Proto přijďte
prosím i k referendu pořádanému vedením města 8.11.2019 a vyjádřete svůj názor.
Děkujeme.
Výsledek referenda
Referendum proběhlo ve výše uvedeném dni (tj.8.11.2019), k referendu se dostavil
potřebný počet oprávněných voličů a jeho výsledky referenda jsou platné a závazné.
Výňatek ze Zápisu místní komise o výsledku hlasování v místním referendu:
Místní komise po přezkoumání zápisů okrskových komisí zjistila tyto celkové výsledky hlasování v
místním referendu:
Celkový počet hlasovacích okrsků: 30
Celkový počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování: 30
Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisu ze seznamu oprávněných osob: 18977
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky: 10108
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 10107
Celkový počet platných hlasů celkem: 9927
Celkový počet platných hlasů pro odpověď ANO: 9691
Celkový počet platných hlasů pro odpověď NE: 203
Celkový počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak
hlasování: 33
PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných
v seznamech oprávněných osob. Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední
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obálky byl 10108 z celkového počtu 18977 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu
oprávněných osob, což je 52,31 %. Místní referendum je platné.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob,
které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob. Pro odpověď ANO hlasovalo 9691 oprávněných osob, tedy 95,87 % oprávněných
osob, které se místního referenda zúčastnily a 51,07. % z celkového počtu oprávněných osob. Místní
referendum je závazné.

Vzápětí po dni referenda Krajský soud rozhodl o podané žalobě, ve svém usnesení
Krajskou soud stanovil, že město Litoměřice musí referendum uspořádat v době
konání krajských voleb (tj. cca za rok), aby byla zvýšena pravděpodobnost, že
výsledky budou co do účasti voličů platné. Soud dále stanovil, že otázka v referendu
bude položena tak, jak jí přípravný výbor navrhl. Usnesení krajského soudu nakonec
nemělo na platnost a závaznost referenda vliv. Přípravný výbor vydal k celé záležitosti
tiskovou zprávu, ze které je následující výňatek:
„Jsme rádi, že celou věc rozhodl soud, který je naprosto nestranný a objektivní. Ten nám dal za pravdu.
Vedení radnice nepostupovalo v souladu se zákonem. Přesto jsme jako přípravný výbor jejich
referendum maximálně podpořili. Díky naší snaze se podařila neuvěřitelná věc a přišlo přes 50 % voličů".
K věci se vyjádřil i JUDr. Miloš Tuháček, právní zástupce přípravného výboru: „Jsem rád, že soud dal
navrhovatelům za pravdu ve věci termínu konání referenda. Města a obce by napříště měla respektovat
návrh přípravných výborů, kdy referendum konat.“

Na jednání Zastupitelstva města dne 5.12.2019 došlo ke schválení memoranda o
společném záměru k litoměřické nemocnici. A na stejném jednání Zastupitelstvo
ukládá starostovi města, aby informoval Zastupitelstvo o všech následných krocích
vedení města. V důvodové správě, kterou předložil starosta města Litoměřic, určené
pro jednání zastupitelstva města se píše následující: Město Litoměřice a Ústecký kraj
mají společný zájem dlouhodobě zajistit provoz litoměřické nemocnice prostřednictvím
její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího
začlenění do společnosti Krajská zdravotní. Ústecký kraj deklaroval zájem o začlenění
Nemocnice Litoměřice do páteřní sítě nemocnic Ústeckého kraje již účastí Krajské
zdravotní, a.s. v koncesním řízení s názvem „Poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.
Dne 23. ledna 2019, hejtman Ústeckého kraje dopisem adresovaným starostovi města
Litoměřice deklaroval zájem Ústeckého kraje o převedení Nemocnice Litoměřice, a.s.,
na Ústecký kraj, potažmo Krajskou zdravotní, a.s. Tento zájem je v souladu s přáním
občanů vyjádřeným v podobě petice a návrhu na místní referendum v Litoměřicích,
jehož cílem bylo zajistit, aby nemocnice zůstala pod správou města, kraje nebo státu,
resp. aby nebyla privatizována do soukromých rukou. Na základě usnesení Rady
města Litoměřice ze dne 20. 5. 2019 byl Ústecký kraj městem Litoměřice vyzván, aby
se zabýval nabídkou úplatného převodu Nemocnice Litoměřice a.s. a nemovitého
majetku tvořícího areál nemocnice do vlastnictví Ústeckého kraje. Dne 12.8.2019 se
uskutečnilo jednání mezi vedením kraje a města, které pokračovalo dne 9.10.2019
setkáním u hejtmana Ústeckého kraje, kde byla dohodnuta příprava společného
memoranda, na které navážou další realizační kroky tak, aby zastupitelstva kraje i
města mohla v co nejkratší době kvalifikovaně rozhodnout. Další jednání, na úrovni
politického vedení kraje a města se uskutečnilo dne 20. 11. 2019. Výsledkem těchto
jednání je předkládaný návrh memoranda. V aktuální době nelze blíže specifikovat
samotnou transakci, která vyžaduje rozsáhlé přípravy, a je třeba připravit i transfer do
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Krajské zdravotní, a.s. tak, aby bezodkladně mohla nemocnici provozovat. Vzhledem
k výše uvedenému se zastupitelstvu navrhuje schválit Memorandum o společném
záměru a učinit tak další krok k dlouhodobému řešení situace v litoměřické nemocnici
začleněním 2/2 litoměřické nemocnice do Krajské zdravotní, a.s.

usnesením č. 160/5/2019
ZM schvaluje uzavření „Memoranda o společném záměru“ k litoměřické nemocnici mezi Ústeckým
krajem, Městem Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s.
a doplňuje text Memoranda o bod č. 2.11: Město Litoměřice preferuje při případném převodu
nemovitostí stanovení zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města
Litoměřice. ZM pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem (Memorandum viz příloha
orig. zápisu).
Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesením č. 161/5/2019
ZM ukládá starostovi města, aby průběžně informoval ZM o všech krocích realizovaných ve věci jednání
o převodu Nemocnice Litoměřice a.s. pod Ústecký kraj. Informování provádět pomocí služebních emailových adres zastupitelů na doméně litomerice.cz.

Na stejném jednání zastupitelstva města, tedy 5.12.2019 (již po konání místního
referenda) opoziční zastupitelé (L. Simerská za Zelené a J. Hrkal za Piráty) vnesli
námitku proti zápisu zastupitelstva ze dne 12.9.2019 pro zmatečnost, která zapříčinila
následné nesprávné hlasování ve věci místního referenda. Opoziční zastupitele
zejména napadli doplnění programu zasedání Zastupitelstva města, které provedla na
svém jednání Rada města, ačkoli již v té době byl původní program jednání
Zastupitelstva schválen a vyvěšen na úřední desce. Vzhledem k těmto
nezákonnostem navrhli opoziční zastupitelé, aby bylo vyhlášení místního referenda
anulováno z důvodu právní nejistoty, zda je jeho vyhlášení v souladu se zákonem.
Usnesení Zastupitelstva může zrušit opět jen následné další usnesení Zastupitelstva
obce, k čemuž nedošlo a námitky opozičních zastupitelů nebyly Zastupitelstvem
schváleny.
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8. Kulturně-vzdělávací organizace a jejich činnost
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Návštěvnost muzea v roce 2019 činila 6 491 návštěvníků. Sbírka muzejní povahy
Oblastního muzea v Litoměřicích je tvořena pěti podsbírkami: • Archeologická
podsbírka • Etnografická podsbírka • Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná
média • Podsbírka Přírodní vědy • Podsbírka Společenské vědy. Počet evidenčních
čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2019 byl 75 281. Trestní řízení zahájené Policií
ČR ve věci chybějících sbírkových předmětů, zjištěných při mimořádné inventarizaci,
stále probíhá, bylo zahájeno hlavní líčení u Okresního soudu v Litoměřicích.
V Oblastním Muzeu bylo v roce 2019 uspořádáno pět hlavních výstavních akcí:
Výstava Jak šel čas …. S muzeem byla z minulého roku prodloužena do roku 31.12.
2019. Budova Staré radnice, ve které dnes sídlí oblastní muzeum, je významnou
renesanční stavbou severních Čech. Výstava pojednává o tom, jaké osudy tuto
budovu provázely, jaké architektonické zajímavosti ukrývá a jakých historických
událostí byla svědkem. Představeny byly historické fotografie z bohatého
fotografického archivu Oblastního muzea v Litoměřicích, dobové grafické listy i
autentické stavební plány, které zapůjčil Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v
Lovosicích. Na výstavě se spolupodílel Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Další výstavou konanou od 17.1. do 24.3. 2019 byla výstava Za orchidejemi Českého
středohoří. České středohoří je jednou z botanicky nejbohatších oblastí České
republiky a krom mnoha jiných druhů rostlin se vyznačuje výskytem orchidejí. Výstava
představila výsledky dlouhodobého monitoringu vstavačovitých v Českém středohoří
a seznámila s nevšední krásou těchto vzácných rostlin.
Třetí pořádanou výstavní akcí oblastního muzea byla výstava Thonetky – svět
ohýbaného nábytku ve dnech 11. 4. – 1. 9. 2019. Výstava představila vznik a rozvoj
průmyslové výroby ohýbaného nábytku, který byl v době Rakousko-Uherska
celosvětovým fenoménem. K vidění byly zejména výrobky světoznámé firmy Gebrüder
Thonet ze sbírky ohýbaného nábytku soukromé prodejní galerie Tomáše Brejníka v
Litoměřicích. Dále byli zastoupeni i ostatní konkurenční výrobci, firma Jacob & Josef
Kohn, firma D. G. Fischel Söhne, a jiné.
Výstava Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic, pořádaná ve
dnech 26. 9. 2019 – 1. 3. 2020, čerpala z poznatků archeologie i historického bádání
a reflektovala vývoj Litoměřic od 10. do 14. století. Mapovala vybudování významného
přemyslovského kastelánského hradu na dnešním Dómském vrchu v první polovině
10. století a vznikající a rozvíjející se raně středověkou sídelní aglomeraci v jeho okolí,
zvláště na Městském vrchu. Dále sledovala její přeměnu v institucionální město v
letech 1219–1228, pokus o jeho rozšíření na Dómský vrch ve 2. polovině 13. století za
Přemysla Otakara II. a skutečné zvětšení rozsahu ve 2. polovině 14. století za
panování Karla IV. Výstava tak nepřímo navázala na výstavu Litoměřice – Ve znamení
kalicha, pořádanou Oblastním muzeem v Litoměřicích v roce 2015 a představující
Litoměřice „husitské“.
Exteriérová výstava na 5 panelech – historie budovy se pořádala v podloubí budovy
litoměřického muzea na venkovních panelech. Panely ukazovaly historii bývalé
litoměřické radnice, dnes sídla muzea. Po jednotlivých sekcích zde byly přiblíženy
důležité mezníky v dějinách stavby, které byly doplněny o historické fotografie a
grafické listy z bohatého archivu Oblastního muzea v Litoměřicích.
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Oblastní muzeum pořádalo v průběhu roku mnoho doprovodných programů a akcí. Za
zmínku rozhodně stojí konání tradiční Muzejní noci dne 31.5.2019. I tentokrát byla
pořádána ve spolupráci s ostatními kulturními organizacemi a spolky Litoměřic –
našimi partnery tak byla Severočeská galerie výtvarného umění, Knihovna K. H.
Máchy, Informační centrum Litoměřice, Dílna ručního papíru a Kinoklub Ostrov.
Program, který připravilo muzeum, našel inspiraci v aktuálně probíhající výstavě
Thonetky – svět ohýbaného nábytku.
V roce 2019 si město Litoměřice připomnělo 800 let od „vzniku“ města, a proto i letní
muzejní dílna (29.7–2.8. 2019) se věnovala tomuto tématu. Děti se pokoušely hledat
odpovědi na otázky: Jak to tady vypadalo v době, před vznikem institucionálního
města? Co to vlastně znamená založit město? Co dělá město městem? Jaká řemesla
byla pro město důležitá? Některé otázky se staly přímou inspirací k výtvarné práci. Kdo
to byl písař, jak se kdysi psalo a jak vypadalo jejich písmo, jak náročná byla práce
iluminátorů, jak se vyráběly pečeti a jaký byl způsob jejich připevnění k listinám. Zkusily
si vyrobit hliněné kachle, zamyslet se nad tím, jaká byla úloha církve a kdo ji vlastně
představoval, kdo to byl světec a jak jej mohou poznat na obrazech a jiných výtvarných
dílech.
Krom doprovodných akcí se v rámci hlavních výstav a témat s nimi souvisejících
konaly komentované prohlídky, přednášky, vycházky a exkurze pro veřejnost.
Z hlediska památkové péče, resp. ochrany archeologického dědictví, bylo realizováno
celkem 28 záchranných archeologických akcí, resp. archeologických dozorů na
stavbách. Zvláště v Litoměřicích (včetně k. ú. Pokratice), v Lovosicích, Žitenicích či
Třebouticích proběhlo mnoho dlouhodobých investičních akcí spojených s renovacemi
ulic a jejich inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektřina, chodníky, vozovky).
Výsledek u všech těchto dozorů byl z archeologického hlediska negativní. Na podzim
roku 2018 bylo nahlášeno opakované narušení výšinné lokality na vrchu Lhota (571
m) na katastru obce Kocourov, okr. Litoměřice. Dne 31. ledna 2019 byla provedena
obhlídka lokality, při které bylo zjištěno nejméně 10 vkopů s vyházenými fragmenty
keramiky ze starší doby bronzové (kultura únětická). Na neznámé pachatele této
nezákonné činnosti, která zničila část dosud neznámého výšinného sídliště, bylo
podáno na Policii ČR trestní oznámení a o stavu byly informovány i orgány státní
památkové péče. V červenci na ploše vrchu Lhota proběhl záchranný archeologický
výzkum, kdy byly jednak začištěny a zdokumentovány jednotlivé vkopy a vytyčeny dvě
zjišťovací sondy (1×1 m) na nenarušené ploše. Bylo zjištěno velmi intenzivní osídlení
tohoto vrchu v kultuře únětické. V roce 2019 došlo i na tzv. forenzní archeologii, tj.
technické součinnosti s Policií ČR při odhalování násilných trestných činů. Dne 5. září
2019 byl nahlášen litoměřickému muzeu Policií ČR kosterní nález, učiněný v Keblicích
při rozhrnování zeminy nedaleko domu čp. 180. Místo nálezu ohledáno za přítomnosti
policie archeologem a zjištěno, že tu jde o tři lidské kosti (2x femur a 1 humerus). Podle
výpovědi svědků byly přemístěny se zeminou při úpravě terénu u nedaleké kaple.
Zemina kromě uvedených kostí obsahovala i zvířecí kosti a zlomky keramiky z 19. a
20. stol. V roce 2019 s určitým zpožděním vyšla studie „Příběh jednoho hrnce z
Lovosic. Poznámky k časně slovanskému osídlení Litoměřicka“, ve které jsou shrnuty
dosavadní poznatky o osídlení Litoměřicka a Podřipska v časně slovanském období
(kultura s keramikou pražského typu). Posledním velkým projektem roku 2019 bylo
sepsání tří kapitol pro připravované „Dějiny města Roudnice nad Labem“.
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Severočeská galerie výtvarného umění
SGVU v Litoměřicích v roce 2019 uskutečnila celkem 21 výstav. Výstavy byly
pořádány ve všech čtyřech prostorách, které má Severočeská galerie k dispozici.
Jedná se o hlavní budovu v Michalské ulici s umístěním stálé expozice a menších
prostorů ke krátkodobým výstavám, dům čp. 24 na Mírovém náměstí s Galerií a
muzeem litoměřické diecéze a stálá expozice naivního umění, pro sezónní výstavy
využívaný bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii a nově objekt Gotické dvojče
určený k výstavám zejména současného umění. V hlavní budově a minigalerii tamtéž
proběhly následující výstavy:
August Piepenhagen v termínu 30. 11. 2018 až 3. 3. 2019, Ivan Ouhel v termínu od
15. 3. do 22. 4. 2019, Šárka Radová – Mezi lidmi s termínem výstavy od 3. 5. do 9. 6.
2019, výstava Václav Cigler, Michal Motyčka – Prostor Člověka I, II, III konaná ve
dnech 21. 6. až 15. 9. 2019, Na rozhraní času – Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z
Valdštejna uspořádaná ve dnech od 6. 12. 2019 do 8. 3. 2020. V minigalerii bylo možno
shlédnout od 30.11. do 3.3. výstavu nazvanou Událost pohledem, dále výstavu Kamil
Lhoták ve dnech 15. 3. až 22. 4. 2019. Další výstavou v těchto prostorách byla výstava
nazvaná Ozvěny baroka ve dnech 3. 5. až– 9. 6. 2019, výstava Václav Cigler
s termínem od 21. 6. až 15. 9. 2019. Poslední výstava roku 2019 konaná od 6.12. do
8.3. nesla název Krajinou matematických her.
V prostorách na parkánech se konaly dvě výstavy, a to Zdeněk Šimek ve dnech 3. 5.
až 9. 6. 2019 a dále výstava Václav Cigler, Michal Motyčka – Prostor Člověka I, II, III.
Ve výstavních prostorách domu čp. 24 na Mírovém náměstí, kde sídlí Galerie a
muzeum litoměřické diecéze byla dne 6.12. zahájena výstava Lucas Cranach a
severozápadní Čechy. Expozice naivního umění a art brut ve stejném domě hostila
výstavy Anna Zemánková – Radostné poselství do neznáma a Marie Polanská.
V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Pane Marii bylo možno zhlédnout výstavy
Veronika Tučková – Za bránou jistoty či Radan Wagner a Jasan Zoubek – Kontinuita.
V nově provozované galerii Gotické dvojče bylo možno vidět celkem čtyři výstavy.
Nejdříve se konala Pavel Lakomý – Resumé, Kyselá Evropa – Sympózium proudění.
Prostor dostali také Mladí malíři Litoměřicka a Tempo – ateliér litografie FUD UJEP.
Vzdělávání široké veřejnosti je, spolu se sbírkotvornou činností, jedním z hlavních
poslání galerie. Galerie se proto snažila stejně jako v minulých letech nabízet
doprovodné programy ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám pro co nejširší
publikum, od dětí předškolního věku po seniory. I v roce 2019 se uskutečnily významné
rodinné akce galerie v čele s Vítáním jara a Dnem dýní, které byly zcela v režii galerie.
Jako každý rok se SGVU připojila také k celostátním akcím, např. k festivalu muzejních
nocí, Mezinárodnímu dni muzeí a galerií apod. Galerie poskytla prostory jezuitského
kostela Zvěstování Panně Marii pro koncerty, tradičně spolupracovala s Litoměřickými
svátky hudby, Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena a v roce 2019 byl tento
prostor poskytnut také ALLfestivalu. Situaci edukace však dlouhodobě ztěžuje
absence výtvarného ateliéru a pro výtvarné dílny bylo nutno používat přímo prostory
expozice. V roce 2019 se však díky reinstalaci stálé expozice v hlavní budově galerie
uvolnil prostor v přízemí, kde byla do podzimu 2019 instalována expozice
středověkého umění a tento prostor bylo tudíž možno využívat jako přechodný ateliér.
Situace se tímto alespoň dočasně velmi zlepšila a bylo možné provádět i náročnější
výtvarné techniky. Od prosince 2019 začala stálé edukátorce galerie vypomáhat
výtvarnice a lektorka Anna Chmelová.
Od školního roku 2018/2019 připravila galerie nově sobotní dílny pro děti a rodiče,
konající se vždy jednou měsíčně (pokud není v daném měsíci připravena obdobná
akce pro stejné publikum, např. Den dýní, Vítání jara, Dny evropského dědictví apod.).
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Dílny byly připraveny vždy v dopoledním a odpoledním čase v délce cca 120 minut.
Program byl koncipován tak, že po návštěvě stálé expozice či krátkodobé výstavy byla
připravena činnost v ateliéru. Takováto výtvarná činnost navazovala na techniky děl
umělců, náměty apod., které si děti měly možnost prohlédnout během výkladu.
Zpravidla se jednalo o časově náročnější či netradiční techniky, se kterými se školáci
během výuky výtvarné výchovy nesetkávají. Od září 2019 jsou tyto programy nabízeny
i široké veřejnosti. V týdnu od 15. do 19. 7. 2019 se v galerii uskutečnil první
příměstský výtvarný tábor nazvaný Cestou světla, jehož se účastnilo 18 dětí ve věku
7–12 let.
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9. Církve a jejich činnost
Po roce 1989 začalo být společností vnímáno, že nucené znárodňování církevního
majetku je křivda, která by měla být nějakým způsobem odčiněna. Spolu s tímto
problémem souvisí provedení takzvané úplné odluky státu a církví. Otázku, jakým
způsobem navrátit církvím majetek a zároveň provést úplnou odluku církví od státu se
zabývali postupně všechny vlády od 90 let 20.století, k dohodě, která prošla
parlamentem došlo ale až za vlády premiéra Petra Nečase, kdy bylo dohodnuto, že
církvím bude vráceno 56% jejich bývalého majetku a nevrácený zbytek by měl být
nahrazen finanční částkou ve výši 59 miliard korun splácených postupně po dobu 30
let. Zároveň s náhradami dojde k úplnému zastavení financování církví ze státního
rozpočtu. Ke schválení restitučního zákona došlo v listopadu 2012. Římskokatolická
církev se zřekla 19 % finanční náhrady (z 99 na 80 %) ve prospěch menších církví.
Proto finanční náhradu také dostanou církve, které u nás začaly působit až po roce
1948 a kterým stát nic nezabavil. V lednu 2019 byl přijat návrh novely poslanců
Komunistické strany, podle které by se náhrady církvím danily. V reakci na to níže
uvádíme plné znění Prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví
v ČR a Federace židovských obcí v ČR:
Tento týden si s velkou úctou připomínáme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným
shromážděním OSN. V Článku 17 se zde výslovně praví, že každý má právo vlastnit majetek a nikdo
nesmí být svévolně svého majetku zbaven. Oba totalitní režimy, jak nacistický, tak komunistický, tento
základní postulát flagrantně a brutálně porušovaly. Je proto nehorázné, že návrh na zdanění
„církevních restitucí“ - částečného navrácení církevního majetku a částečného odškodnění, tedy návrh
na změnu zákona, který se pokusil o napravení historických křivd, komunisté předložili. A je s podivem,
že jejich návrh je vůbec Parlamentem České republiky projednáván.
Ti, kteří poukazují na protiústavnost tohoto návrhu, spoléhají na to, že Ústavní soud navrhovanou
změnu zákona zruší, pokud by byl zákon přijat. Z právního hlediska je to velice pravděpodobné. Z úst
mnoha politiků toto zaznívá a je s podivem, že to nejsou jen ti, kteří takovémuto postupu oponují.
Spoléhat na to, že další bezpráví zastaví až Ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z
morálního hlediska nepřijatelné. Je to svým způsobem podvod na voličích, kterým se pak řekne, že
byla snaha, ale nějak to nevyšlo.
Díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku, původně ukradeného
církvím a náboženským společnostem, se však rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím,
které po léta bojují s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy.
Jak ukazuje několik nedávných průzkumů veřejného mínění, Evropa dnes čelí další silné vlně
antisemitismu a protikřesťanských výpadů spolu s pronásledováním věřících občanů. Česká společnost
se vždy vyznačovala kritickým myšlením a vůči mnoha předsudkům byla spíše zdrženlivá. Mělo by
tomu tak být i nadále, nicméně diskuse o částečném navrácení církevního majetku a částečném
odškodnění a jejich zdanění je ve vztahu k těmto našim historickým hodnotám v naprostém rozporu.
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Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí i nadále být slušnými spravedlivými lidmi, aby tento návrh
razantně odmítli.
V Praze dne 12. prosince 2018
kardinál Dominik Duka OP
předseda České biskupské konference
Mgr. Daniel Ženatý
předseda Ekumenické rady církví v ČR
Petr Papoušek
předseda Federace židovských obcí v ČR

Komunistický návrh, jehož přijetím podmínili komunisté svoji podporu vlády Andreje
Babiše, měl vstoupit v platnost 1.ledna 2020. Ústavní soud však nálezem sp. zn. Pl.
ÚS 5/19 ze dne 1. října 2019 zdanění finančních náhrad zrušil.

Římsko-katolická církev
leden
Akademická malířka Eva Votočková dokončila restaurování dvou obrazů z biskupské
rezidence. Jedná se o soubor dvou květinových zátiší doplněných postavami puttů
zasazených do otevřené krajiny. Díla jsou zapsána v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky. Obrazy jsou olejomalby na plátně (118 x 185 cm), pochází
z první poloviny 17. století a jsou dílem neznámého autora. Oba obrazy byly sešity ze
dvou kusů pláten. Plátna byla na několika místech protržena a na zadní straně
opatřená záplatami. Malba byla zkrakelovaná a přes zežloutlý lak místy nečitelná.
Restaurátorka ze zadní strany obrazů odstranila záplaty a očistila od lepů. Trhliny
v obraze sešila. Obrazy prožehlila, upevnila malbu, sejmula staré laky, vytmelila,
vyretušovala a nalakovala.
Litoměřické děkanství zapůjčilo v lednu Severočeské galerii výtvarného umění
deskový obraz s námětem Krista na Olivetské hoře z tzv. Litoměřického oltáře.
Kompletní Litoměřický oltář bude znovu k vidění od dubna tohoto roku v Severočeské
galerii výtvarného umění v Litoměřicích poté, co proběhlo jeho restaurování na
pražské Akademii výtvarných umění ateliérem Adama Pokorného a za dohledu
historičky umění Michaeli Ottové.
Od prvního ledna začala opět tradiční Tříkrálová sbírka. Tříkrálová sbírka probíhá po
celé České republice, stejně tomu bylo i v litoměřické diecézi. Pokladničky, které se
zapečetily na obecních úřadech, se po skončení koledy opět na úřadech rozpečetily a
výnos se sešel na společném sbírkovém kontě. Odtud se rozdělil podle předem
daného klíče. Z daru, který lidé vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo
v daném regionu, 15 % využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 % pomůže
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potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie
sbírky, ze kterých se platí část její organizace. Tříkrálovou sbírku tradičně provázela
řada doprovodných akcí. V řadě míst se konaly živé betlémy nebo průvody se třemi
králi na koních a velbloudech. Na jednotlivých místech také žehnali koledníkům
biskupové anebo kněží. V pátek 4. ledna od 16 hodin na Mírovém náměstí v
Litoměřicích požehnal koledníkům biskup Jan Baxant. Vystoupil rovněž chlapecký
sbor Páni kluci.
Duben
V litoměřické katedrále bylo při mši svaté připomenuto, že dne 6.dubna tomu bude 45
let od smrti významného 17.litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochty. Tento
rodák z Francovy Lhoty na Valašsku stál v čele diecéze od podzimu 1947, tedy v
těžkých poválečných časech a následném ještě těžším období komunistické totality.
Jeho nezlomný postoj vůči režimu měl za následek uvěznění a následnou internaci.
Do svého úřadu se Trochta vrátil až v roce 1968, o rok později byl tzv. in pectore, tedy
neveřejně, jmenován kardinálem jako dosud jediný litoměřický biskup. V důsledku
předchozího nacistického i komunistického věznění měl podlomené zdraví, které
nezvládlo hrubý a nedůstojný „rozhovor“ s tehdejším krajským církevním tajemníkem
z 5. dubna 1974. Trochtova pohřbu, který se také stal manifestací odporu církve proti
komunistickému režimu, se mimo mnohých dalších osobností zúčastnil také tehdejší
krakovský arcibiskup Karol kardinál Wojtyła.
Litoměřický biskup Jan Baxant nabídl francouzské Notre Dame jakožto bratrskou
pomoc po zhoubném požáru katedrály poskytnout dřevo z biskupských lesů na obnovu
krovů.
Česká biskupská konference společně s konferencemi vyšších řeholních
představených otevřela kontaktní místo, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc
nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí pohlavního zneužití duchovním
či laikem v rámci církve. Kontaktní místo je zřízeno k 1. květnu 2019 a má speciální
webové stránkywww.ochrananezletilych.cz. Kontaktní místo zprostředkuje odbornou
duchovní a sociální péči, včetně terapeutické a psychologické pomoci, a poskytne
orientační právní rady pro případné další kroky při řešení kauzy sexuálních zneužívání.
Kontaktní místo disponuje sítí odborníků z řad psychoterapeutů, duchovních a
právních poradců, a to po celém území České republiky.
25. dubna zemřel ve věku 82 let bývalý děkan KTF UK Václav Wolf. V letech 1971–
1977 působil jako docent filozofie a dogmatiky na teologické fakultě v Litoměřicích.
Václav Wolf se narodil v roce 1937 v Praze, po střední škole nastoupil v roce 1955 na
tehdejší teologickou fakultu v Litoměřicích. Po dokončení studia a kněžském svěcení
(1960) absolvoval dvouletou vojenskou službu a nastoupil do duchovní správy. V
letech 1962–1966 byl kaplanem v několika pražských farnostech. V červnu 1966 byl
promován doktorem teologie. V letech 1971–1977 působil jako docent filozofie a
dogmatiky na teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1990 byl jmenován do funkce
děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1987–2010
byl děkanem kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. 15. ledna 2012 ho
kardinál Dominik Duka jmenoval čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí
Panny Marie na hradě Karlštejně.
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V litoměřické diecézi se akce Noc kostelů uskutečňuje pod záštitou Mons. Jana
Baxanta, biskupa litoměřického a dále pak pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana
Ústeckého kraje, Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Jaroslavy Pokorné
Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje a Květy Vinklátové, radní pro kulturu
Libereckého kraje. Podporu má Noc kostelů také u primátorů a starostů jednotlivých
měst a obcí, ve kterých se koná.
V pátek 27. dubna 2018 proběhl v kostele Všech svatých v Litoměřicích benefiční
koncert komorního sboru Cantica Bohemica a žáků varhanního oddělení Základní
umělecké školy v Litoměřicích. Benefiční koncert předčil očekávání. Koncert se konal
pod záštitou Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického a Ing. Pavla Grunta,
místostarosty Litoměřic. Výtěžek koncertu je v plánu použít na zakoupení
koncentrátoru kyslíku pro klienty Domova pro seniory na Dómském pahorku.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první podobnou akci, kterou Farní charita Litoměřice
pořádala, byli organizátoři příjemně překvapeni vysokým zájmem posluchačů, kteří
zaplnili prostory kostela Všech Svatých. Pokladničky, do kterých mohli návštěvníci
vkládat dobrovolné příspěvky, byly rozpečetěny v pondělí 30. dubna za účasti
pracovnice Městského úřadu Litoměřice. Díky laskavé podpoře dárců se podařilo
shromáždit 14.861, - Kč. K těmto prostředkům obdržela Farní charita Litoměřice další
podporu od litoměřického biskupství, takže bude možné pro klienty Domova pro
seniory pořídit výše zmíněný koncentrátor kyslíku. Jedná se o přístroj, který pomáhá
zejména klientům, kteří trpí dušností a dalšími obdobnými obtížemi a do současné
doby si jej v případě potřeby museli pronajímat.
Květen
S představiteli katolické církve se ve své pracovně sešel hejtman Ústeckého kraje pan
Oldřich Bubeníček. Setkání se zúčastnil biskup Diecéze litoměřické Mons. Jan Baxant
se svými spolupracovníky. V rámci společné diskuse se hovořilo nejen o Diecézi
litoměřické, ale také dalších tématech zajímajících obě strany. Například o správě a
opravách kostelů a jiných církevních památek, které často tvoří kulturní bohatství nejen
našeho regionu, ale celé země. Během schůzky se mluvilo rovněž o církevních
školách, charitě, hospicích či financování farností.
V litoměřické diecézi probíhá velké množství oprav kulturního dědictví České
republiky. V litoměřickém vikariátu v roce 2019 proběhly opravy a rekonstrukce
následujících staveb: kostel ve Chcebuzi – dokončuje se dlouholetá obnova střechy a
sanktusové věže, kaple v Rohatcích – pokračuje obnova interiéru kaple Všech
svatých, kostel v Milešově - pokračuje obnova průčelí , kostel v Třebenicích dokončuje se projektová dokumentace pro obnovu střechy a krovu, kostel v Křesíně –
dokončena obnova ohradní zdi, fara Libochovice – připravují se podklady pro
nezbytnou obnovu střechy, kostel v Lovosicích - dokončení obnovy střechy, kostel
v Lounkách – příprava obnovy ohradní zdi kolem kostela.
Září
V Litoměřicích proběhly od soboty 14. září 2019 do pondělí 16. září
2019 svatoludmilské oslavy spojené s 800. výročím města. Svatoludmilská pouť
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začala v sobotu 14. září, kdy do děkanského kostela Všech svatých přivezl probošt
litoměřické kapituly P. Jiří Hladík, O.Cr. ostatky sv. Ludmily, které zde byly následně
vystaveny k veřejné úctě. V kostele Všech svatých pak sloužil v neděli od 9 hodin
děkan Józef Szeliga mši svatou. Po mši byly také uctěny ostatky této české kněžny. V
10.30 hodin byl relikviář přenesen do kapucínského kostela sv. Ludmily, kam mohli
poutníci volně vstupovat a památce zemské patronky se poklonit. Ostatky střežili až
do 15. hodiny místní skauti, kdy je vystřídali vojáci z Hradní stráže, kteří do Litoměřic
přijeli. Od 18 hodin sloužil v kostele u ostatků sv. Ludmily mši svatou generální vikář
Mons. Martin Davídek. Koncelebranty byli R.D. Józef Szeliga a děkan litoměřické
kapituly R.D. Karel Havelka. Mše svaté se zúčastnili zástupci města a řada občanů v
rámci oslav 800 let Města Litoměřic. Liturgii zpěvem a hudbou doprovodil místní
chrámový sbor. V pondělí 16. září 2019 od 7.30 hodin celebroval v kostele sv. Ludmily
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svatou. Koncelebranty byli kanovníci
litoměřické kapituly. Na tuto mši svatou, kromě místních farníků, připutovala také řada
poutníků, mezi nimiž byl i starosta obce Tetín Ing. Martin Hrdlička s rodinou. Tetín je
místem kde byla sv. Ludmila zavražděna a přítomnost zástupců této obce při pondělní
mši svaté v Litoměřicích biskupa Jana Baxanta potěšila.
Listopad, prosinec
Dne 17.listopadu se i litoměřická diecéze připojí k celorepublikové vzpomínkové akci
na revoluční události v roce 1989, symbolicky v 17 hodin a 11 minut se rozeznějí zvony
ve všech farnostech.
V úterý 10. prosince 2019 byl v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích
slavnostně představen II. díl Soupisu památek historických a uměleckých v politickém
okrese Litoměřice, tedy edice rukopisu Vinzenze Luksche z počátku 20. století.
Původní německy psaný rukopis, který obsahuje dodnes cenné informace o
památkách bývalého litoměřického okresu, dokončil litoměřický kněz a profesor
církevních dějin a církevního práva Vinzenz Luksch krátce před svou smrtí. Svého
vydání – edice německého rukopisu s českým překladem – se dočkal až v současnosti.
I. díl věnovaný městu Litoměřice byl vydán v roce 2015.
Činnost církve katolické a působení jejích pracovníků a organizací nejvíce občané
města Litoměřice pociťují v oblasti charitativní. Litoměřická diecéze provozuje na
území města a blízkého okolí Diecézní charitu a Farní charitu. Diecézní charita
biskupství Litoměřického působí na území ČR ale i v zahraničí. V rámci diecéze je
velmi aktivní a institucionalizovaná ve formě pracovišť krom Litoměřic také
v Chomutově, Teplicích, Jiřetíně pod Jedlovou, Liberci, Mnichově Hradišti, Bakově nad
Jizerou a v Mladé Boleslavi. Diecézní charita v těchto centrech poskytuje domácí péči,
terénní programy, domy pro matky v tísni, pomoc uprchlíkům, humanitární pomoc,
charitní poradny, charitní šatníky a některé další provozy. Na území města Litoměřice
působí diecézní charita zejména v oblasti poskytování sociálního poradenství, na
území města působí i ostatní střediska pomoci (např. Dobrovolnické centrum, českoněmecká mateřská škola sv. Zdislavy, charitní šatník a další). Sociální poradna
zaznamenala v roce 2019 celkem 992 setkání a jednala s 277 klienty. Na Poradenské
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centrum Litoměřice se mohou obrátit osoby (starší 18 let) v krizi, oběti trestné činnosti
a cizinci (imigranti, azylanti), kteří se ocitají v různorodých situacích ohrožení nebo
nouze, které nezvládají řešit vlastními silami. Dne 4. 4. 2019 došlo ke slavnostnímu
otevření nových prostor Poradenského centra Litoměřice. Dobrovolnické centrum se
věnuje náboru a činnosti dlouhodobých i krátkodobých dobrovolníků, organizuje
přednášky na středních školách a následně exkurze v zařízeních poskytujících sociální
služby. Dále zajišťuje fungování firemního dobrovolnictví v Litoměřicích a koordinaci
specializovaného týmu dobrovolníků zasahujícího při mimořádných událostech. V roce
2019 bylo evidováno 30 registrovaných dlouhodobých a 197 krátkodobých
dobrovolníků, kteří společně odpracovali 5 070 hodin dobrovolnické služby. Dále bylo
evidováno 10 dobrovolníků pro mimořádné události, kteří společně odpracovali 152
hodin. Dobrovolníci se významně podílí na Tříkrálové sbírce, potravinové sbírce,
kulturních a společenských akcích pro seniory nebo děti a dalších akcích nejen DCH
Litoměřice. Dalších 399 neakreditovaných dobrovolníků odpracovalo 1 282 hodin.
Největší podíl tvoří děti v Tříkrálové sbírce nebo celonárodní akci Ukliďme svět.
Ukliďme Česko. Dále pak firemní dobrovolníci pomáhající v domech seniorů.

Českobratrská církev evangelická – Farní sbor v Litoměřicích
Krom duchovní služby se farní sbor v Litoměřicích zabývá pomocí potřebným, zejména
zdravotně či mentálně postiženým lidem, ale také sociálně znevýhodněným
spoluobčanům. Tyto aktivity se provozují ve středisku Diakonie. Diakonie provozuje
Domov pro matky s dětmi, Centrum denních služeb, sociální rehabilitace, podporu
samostatného bydlení, chráněné dílny a čajovnu Hóra se sálem přímo v Litoměřicích.
Chráněné bydlení, dílny a restauraci Klobouk provozuje v nedalekém Terezíně. Farní
sbor Litoměřice v průběhu roku 2019 pořádal nebo spolupořádal několik akcí pro
veřejnost včetně dětských. V březnu například v Herničce na faře pořádal dětské
odpoledne s minidivadélkem. Divadelní společnost Kairos II, sbor ČCE Litoměřice ve
spolupráci s CASD Litoměřice uspořádali v březnu ve svých prostorách autorské
divadelní představení:445dní. Tato hra byla přímo inspirována příběhem
humanitárního pracovníka Petra Jaška zatčeného a odsouzeného v Súdánu. V září
sbor pořádal besedu s MUDr. Marií Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí
v ČR a publicistou Alešem Palánem, který je spoluautorem knihy rozhovorů s paní
doktorkou s názvem „Neboj se vrátit domů“, jež vyšla v roce 2018. Farní sbor pořádá
také pravidelně každý měsíc dámský a pánský klub.
Diakonie
Domov pro matky s dětmi slavil v roce 2019 dvacet let od chvíle, kdy jeho provozování
středisko převzalo od města. Zařízení bylo v průběhu roku téměř plné – obslužnost 93
%. Domov oslovilo 141 zájemkyň, z nichž 84 podalo přímo žádost na poskytnutí naší
služby. Pomoc stále častěji potřebují matky se zdravotním znevýhodněním, které
potřebují vyšší míru podpory. Průměrná délka pobytu jedné klientky byla 4,8 měsíce,
což je více než v loňském roce. V tomto roce díky sbírkovému projektu Krabice online
bylo možno pořídit základní vybavení do škol a školek pro dvanáct dětí (boty, přezůvky,
pyžamka, psací potřeby, batohy atd.). Z projektu byly podpořeny dvě maminky, kterým
127

se podařilo získat byt v podnájmu, a jednu maminku v hospicové péči. V roce 2019 byl
uspořádán již 6. ročník výtvarné soutěže pro děti z azylových domů na téma Moje
přání. Dále byly zavedeny dvě inovace: Fototrénink (názorná pomůcka s fotografiemi,
na kterých se klientky samy vidí) a finanční program s využitím materiálních a
potravinových darů – motivační program pro řešení dluhů klientek (pokud klientka
hradí své finanční závazky vůči věřitelům, dostává větší materiální a potravinovou
pomoc).
Posláním Centra denních služeb bylo i tento rok poskytovat podporu dospělým lidem
s mentálním postižením při začleňování do běžného života ve společnosti. Klienti
Centra denních služeb prožívali tento rok jako rok pomalých krůčků k samostatnosti.
Novinkou bylo zaměření na společnou výrobu svačin ve zdravém duchu, od nákupu
surovin až po výrobu a servírování. Také oslavy narozenin se změnily v oblíbený
nácvik kulinářských dovedností. Kromě kuchyně měli klienti možnost zkusit si
dovednosti z oblasti samosprávy, tzn. práce s prádlem a třídění odpadu. Celý rok
probíhaly artefiletické skupiny, kde byly hlavním tématem životní změny spojené s
plánovaným chráněným bydlením komunitního typu. Díky práci v této skupině se klienti
posunuli ve vyjadřování svých pocitů, lepší orientaci ve svých emocích, obavách i
očekáváních. V rámci roku klienti „nakukovali” do jiných úseků Diakonie a někteří z
nich se i v jiném úseku na jeden den v týdnu „zabydleli”, např. v Sociálně
terapeutických dílnách nebo Sociální rehabilitaci. S novými dovednostmi a
zkušenostmi získanými v jiných službách stále obohacují své kamarády v CDS.
Největší úspěch měl však nácvik divadelní pohádky Princ a Večernice, který vyvrcholil
představením pro rodiče, zaměstnance a přátele Diakonie v zámeckém parku v
Ploskovicích.
V r. 2019 uplynulo deset let od vzniku sociálně terapeutických dílen. Oslavy počátků
dílen se konaly v září, při níž vystoupily divadelní spolky Domova se zvláštním
režimem v Terezíně a také obnovená kapela Jedním dechem. Díky artefiletickým
skupinám si klientky mohli zažít přípravu vlastního svatebního dne. Díky vizážistkám,
kadeřnicím a svatebnímu salónu se podařilo jejich sen uskutečnit. Výsledkem byla
vernisáž nádherných fotografií v sále Okamžik, které tu pak byly ještě měsíc vystaveny.
Díky podpoře dárce ze Společenského večera v roce 2018 si další z klientek splnila
svůj velký sen, a to byl zájezd k moři. V doprovodu asistentů strávila týden na
francouzském pobřeží a byl to pro ni velký zážitek. Během roku byla rozšířena
spolupráce s dalšími úseky, například s klienty z Centra denních služeb. Proběhla
například exkurze do Sociálně terapeutických dílen Naděje, do sdružení Perspektiva
v Roudnici nad Labem, tréninkové kavárny v Děčíně atd. Klienti sociálně
terapeutických dílen navštívili Muzeum iluzí v Praze nebo ve spolupráci s Centrem
denních služeb uspořádali AZ kvíz a turnaj v pétanque.
Služba sociální rehabilitace se v roce 2019 se dočkala nové vysněné kanceláře. Bylo
to spoustu starostí a práce, ale výsledek stál za to. Během celého roku došlo k přispění
řešení různých problémů klientů (nezaměstnanost, zadluženost, nízké vzdělání,
finanční negramotnost, zdravotní potíže…) a to především podporou k větší
samostatnosti, zvýšení nebo udržení dovedností, k aktivnímu přístupu vůči problémům
a jejich předcházení. Největší zájem mezi klienty byl o trénování dovedností, které
mohou pomoci k získání zaměstnání. Celkem 11 si jich s naší podporou našlo
zaměstnání. Polovina klientů trénovala samostatné bydlení a péči o domácnost. Díky
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podpoře Města Litoměřice bylo možno i v roce 2019 klientům nabídnout
psychoterapeutické služby Mgr. Evžena Nového. Průběžně docházelo ke spolupráci s
dalšími poskytovateli sociálních služeb, se zaměstnavateli klientů, s pracovníky úřadů
práce i s jinými úřady, s praktickými i odbornými lékaři apod.
Chráněné dílny strávili první rok na adrese Kamýcká 2303. V dílnách pracovalo
historicky nejvíce zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním - 40. Aby měl každý
zaměstnanec svůj pracovní prostor, bylo potřeba nastavit směnný provoz v keramické
a kompletační dílně. Dílnám se podařilo získat další kompletační zakázky. Vytvořili
jsme proto nové pracovní místo na administraci spojenou s dílnami. Dílny prezentovali
své výrobky na prodejích v litoměřickém hradě a galerii, v O2 v Ústí nad Labem, v
Jedličkově ústavu v Praze, na historických jarmarcích v Úštěku i na 800. výročí města
Litoměřice.
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10. Sport
Ve městě působí množství sportovních klubů, zde je tabulka sportovních spolků
působících na území města v roce 2019:
Sportovní spolek

počet
členů
celkem

dospělí děti a
mládež

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

567
477

366
291

201
186

464
325
309
275
264

306
125
9
60
28

158
200
300
215
236

249
188
183
174
149
138

69
0
145
57
3
26

180
188
38
117
146
112

136
128
120
117
103
101
93
87
87
69
60
54
52
48
47
45
45
45
41
35

4
49
10
18
18
14
51
42
8
38
5
37
23
26
15
5
20
17
28
8

132
79
110
99
85
87
42
45
79
31
55
17
29
22
32
40
25
28
13
27

34

16

18
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V roce 2019 měly proběhnout oslavy výročí 100 let od vzniku litoměřického
fotbalového klubu, ale bohužel situace v klubu byla nakonec taková, že se žádné
oslavy neuskutečnily. Přitom ještě v sezóně 2018/19 hrál litoměřický celek třetí
nejvyšší soutěž mužů ČFL, kterou zakončil historicky nejlepším výsledkem – 6.
místem. Sezóna skončila a po několika týdnech bylo ale vše jinak, klub se do dalšího
ročníku soutěže nepřihlásil, předsednictvo rezignovalo a veškerá činnost byla
pozastavena. Na vině jsou opět finance. Jako už poněkolikáté v porevoluční historii
litoměřického fotbalu to začalo ohromnými plány, slučováním s okolními kluby a
nákupem hráčů z okolí, ale nakonec se peníze z klubové kasy rozkutálely a nikdo
vlastně neví proč a kam.
Pokud se má litoměřický fotbal znovu postavit na nohy, musí se členové klubu pořádně
zamyslet nad tím, jak klub řádně vést a spravovat. Dobrý příklad pro ně může být
litoměřický basketbal, nebo i hokej.
Rozvoj nových populárních halových sportů v Litoměřicích stále brzdí patřičné zázemí.
Výstavba nové haly je stále v nedohlednu, a proto budou muset litoměřičtí sportovci
dále hrát svá utkání v Lovosicích, nebo v jiných okolních obcích.
Anketa Nejúspěšnější sportovec a kolektiv okresu Litoměřice za rok 2018:
Nejúspěšnější sportovec Litoměřicka: Házenkář Jiří Motl je poosmé králem,
v anketě Nejúspěšnější sportovec okresu Litoměřice za rok 2018 zvítězil poosmé
házenkář Lovosic Jiří Motl.
Celá akce se nově konala v Hradním sále, který dodal události útulnější a příjemnou
atmosféru. Galavečerem ankety, kterou každoročně vyhlašují Deník, agentura Sport
Action, Česká unie sportu a má i podporu města Litoměřice a Ústeckého kraje,
provázel známý moderátor Radek Šilhan. Pro ocenění si dokráčela řada úspěšných
sportovních reprezentantů z celého okresu v sedmi různých kategoriích.
Nejvíce triumfů posbíraly bojové sporty, zářili hlavně kickboxeři a judisté. Právě
kickboxerka Barbora Marešová ovládla anketu Sportovní hvězda Deníku, která se
vyhlašuje pouze na základě hlasů čtenářů.
Nejúspěšnější sportovec okresu Litoměřice za rok 2018:
Jednotlivci – dospělí:
1. Jiří Motl (HK FCC Město Lovosice, házená)
2. Jan Landa (HK FCC Město Lovosice, házená)
3. Adam Lacko (Buggyra Racing Roudnice, motorismus)
4. Petra Hájková (FCC Sport Judo Litoměřice, judo)
5. Barbora Marešová (SK Kickbox Lovosice/TJ Bohušovice n. O., kickbox)
6. Kateřina Došková (Slavoj Litoměřice, šerm)
7. Jan Svoboda (FCC Sport Judo Litoměřice, judo)
8. Michal Čupr (Slavoj Litoměřice, šerm)
9. David Vršecký (Buggyra Racing Roudnice, motorismus)
10. Michal Robouský (SK Kickbox ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O., kickbox)
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Kolektivy – dospělí:
1. HK FCC Město Lovosice (házená)
2. FCC Sport Judo Litoměřice (judo)
3. Gardenline Litoměřice (futsal)

Jednotlivci – mládež:
1. Lenka Masopustová (SK Kickbox Lovosice/TJ Bohušovice n. O., kickbox)
2. Vojtěch Netrh (Plavecký klub Litoměřice, plavání)
3. Sabina Zelinková (SK Kickbox Lovosice/TJ Bohušovice n. O., kickbox)
4. Lukáš Rúža (FCC Sport Judo Litoměřice, judo)
5. Viktorie Klepetková (atletika)

Kolektivy – mládež:
1. Veslařský klub Slavoj Litoměřice dorost (veslování)
2. FCC Sport Judo Litoměřice – družstvo dorostu (judo)
3. Funky Dangers (tancování)

Trenér:
1. Vít Masopust (SK Kickbox ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O., kickbox)

Veterán (masters):
1. Tomáš Zedek (Slavoj Litoměřice, biketrial)

Handicapovaný sportovec:
1. Miroslav Smrčka (ASK Lovosice, plavání)

Sportovní hvězda Deníku (hlasování čtenářů):
Barbora Marešová (SK Kickbox Lovosice/TJ Bohušovice n. O., kickbox)
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11. Volby
V roce 2019 se v Evropské Unii, a tedy i v České republice konaly volby do Evropského
parlamentu. Ve volbách do Evropského parlamentu je tradičně nízká volební účast.
V Litoměřicích dosáhla 29,69 %, což byl v rámci kraje nadprůměrný výsledek (viz.
tabulka níže)
Obec
(městské části a
obvody)

Počet
zapsaných
voličů

Litoměřice

Volební
účast

19 051

Platné hlasy
celkem

29,69

5 610

Z následující tabulky je vidět, že nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 (23,51 %),
druhá byla ODS (16,8 %) a třetí Piráti (15,86). Pětiprocentní hranici překonaly
v Litoměřicích ještě KSČM, STAN+TOP a SPD.
Litoměřice – procento platných hlasů pro volební stranu

1

2

3

4

KAN

SNČR

CESTA

NÁR.SOC.

5

6

7

8

ČSSD

RDS

0,01

ODS
16,80

EU TROLL

0,10

0,35

0,42

1,21

2,67

0,08

9

10

KSČM
9,60

DSSS+NF

11

12

13

14

15

16

SPRRSČ M. Sládka

Rozumní+ND

PB

NE-VOLIM.CZ

PROČ

Vědci

17

0,10

0,10

0,94

0,32

0,10

0,07

1,01

18

19

21

22

23

24

25

ČSNS+PatriotiČR

JSI PRO?

PRO Zdraví

MZH

ČS

TUJKA

Hlas

Svobodní+RČ

0,05

0,01

0,53

0,01

0,12

0,14

2,37

0,64

26

27

28

29

30

31

32

33

STAN+TOP Piráti
9,48
15,86

SPD
7,04

ANS

ANO
23,51

ADS

Moravané

NÁRODOVCI

0,12

0,05

0,07

0,12

34

35

36

37

38

39

40

DSZ

BOS

Soukromníci+NEZ ESO

KOAL

KDU-ČSL

0,90

0,16

0,16

-

3,86

APAČI
2017
0,42

0,32

V tabulce jsou zeleně označeny výsledky stran, které získaly více jak 5 % hlasů
Ve volbách do EP jsou jednotné kandidátky stran pro celou Českou republiku a
dohromady je obsazováno pouze 25 pozic. Za zmínku stojí, že ve volbách v roce 2019
se do EP dokázali dostat dva kandidáti z Litoměřicka – Alexandr Vondra za ODS a
Mikuláš Peksa za Piráty.
Takto o volbách referoval místní tisk:
•

Do Bruselu chtějí i politici z regionu. Volit je lze i dnes: Volby do Evropského
parlamentu vypukly včera. Zájem o ně byl nízký. Jako první včera za plentou v
11. volebním okrsku v Litoměřicích zašustil 20letý student Jan Stehlík. „Je to
národní povinnost,“ konstatoval mladý muž předtím, než vhodil lístek do urny v
hasičárně poblíž sídliště Cihelna, kde má trvalé bydliště. Ještě do dvou
odpoledne máte čas i vy. Trefíte. Ke změnám v rozmístění volebních místností
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ve velkých městech okresu skoro nedošlo. Jen jednu hlásí Roudnice n. L.
„Volební místnost z jídelny nemocnice se z technických důvodů přesunula do
budovy bývalé porodnice,“ přiblížil mluvčí města Jan Vancl. V Roudnici byl
značný zájem o voličské průkazy. Stáli o ně místní, kteří jsou na cestách a chtějí
tam volit. „Teď si zažádalo 47 lidí, při minulých volbách do Evropského
parlamentu 18,“ vyčíslil Vancl. V Litoměřicích bylo žadatelů 125 oproti 43 v roce
2014. „O možnost volit žádalo i osm cizinců, kteří tu mají trvalé bydliště,“ doplnil
vedoucí správního odboru Litoměřice Jaroslav Lachman. Velký zájem volit
naopak nepanoval mezi dlouhodobě nemocnými ve špitálech. O voličský průkaz
zažádali pouze dva pacienti oddělení následné a rehabilitační péče v Podřipské
nemocnici. V té litoměřické nikdo. „Uzávěrka zvláštního seznamu voličů byla tři
týdny před volbami, obvykle je to týden,“ vysvětlila mluvčí litoměřického špitálu
Naděžda Křečková s tím, že se přihlásili jen tři lidé na voličské průkazy. A kdo
z regionálních politiků, kteří se o 21 českých křesel v Bruselu ucházejí, má
největší šanci? Z 3. místa za Piráty kandiduje poslanec Mikuláš Peksa z
Litoměřic, jako 5. za komunisty Lukáš Pařízek ze stejného města. Pořadím
můžou zahýbat i preferenční hlasy, každý volič má dva. Třeba až z 15. místa
pomůžou Alexandru Vondrovi (ODS), odnedávna také Litoměřičanovi.
•

Z Litoměřicka vzešli dva europoslanci: Alexandr Vondra z Litoměřic
přeskočil díky preferenčním hlasům až z 15. místa kandidátky další adepty ODS
na křeslo v Bruselu. Byl zvolen europoslancem stejně jako trojka za Piráty
Mikuláš Peksa, který je také z Litoměřic.

•

„Do Bruselu se neodstěhuji“: Modrý pták se vrací zpátky do politického hnízda.
Bývalého ministra obrany a senátora Alexandra Vondru z Litoměřic
katapultovalo 29 536 preferenčních hlasů z 15. místa kandidátky ODS ve
volbách do Evropského parlamentu až na 2. místo. „Načerpal jsem energii,
ideály a myslím si, že mám co nabídnout,“ říká nový europoslanec. Do politiky
se vrací po sedmi letech.
Co říkáte na výsledek?
Mám z toho radost, je to satisfakce pro mě osobně. Sedm let jsem si dal pauzu
od vysoké politiky. Načerpal jsem energii, ideály a myslím si, že mám co
nabídnout. S veškerou skromností jsem se šel zeptat, zda je poptávka po mé
nabídce, a těší mě, že tomu tak je. Politika je služba lidem, nic víc, nic míň, a já
jsem připraven.
S jakými tématy jdete do Evropského parlamentu?
Mou odbornou kompetencí jsou bezpečnostní a evropské záležitosti. Tam mám
své kontakty a vliv. Kladu si také za cíl snížit odcizení, ke kterému dochází mezi
tzv. elitou a míněním většiny lidí. Pokud se bude pokračovat prohlubováním
integrace tím způsobem, kterým to elity předvádějí, tak to rozvíjí asistovanou
sebevraždu, a to já si rozhodně nepřeji. My tady na severu jsme do jisté míry
hospodářské srdce republiky a 80 % toho, co naši lidé vytvářejí, hodnot i
výrobků, uplatňujeme na západních trzích. A kdyby projekt EU zbankrotoval,
bylo by to pro nás všechny špatně. Zchudli bychom. Velké téma je také
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nepochybně snižování počtu regulací, které nás tady buzerují téměř každý den.
Není důvod některé věci upravovat na celoevropské úrovni.
Odstěhujete se do Bruselu, nebo zůstanete v Litoměřicích?
Určitě budu mít spolupracovníky tady doma, kancelář chci mít v Ústeckém kraji.
Rozhodně se do Bruselu neodstěhuji, zůstávám občanem Litoměřic, akorát přes
týden budu odjíždět do práce do Bruselu nebo do Štrasburku. Tam přespím v
hotelu a vrátím se zpátky. Žádné stěhování se nekoná.
ODS má dvakrát tolik mandátů než v roce 2014. Proč má takový úspěch?
ODS je tradiční politická strana, která si zase vydobude místo na slunci. Cesta
vzhůru není raketová, ale postupná. Příští parlamentní volby budou v našem
případě začínat 20 % a ty volby vyhrajeme. Je zase třeba dělat demokratickou
politiku bez brutálního konfliktu zájmů, který předvádí Andrej Babiš.
Co byste vzkázal voličům?
Velké poděkování všem, kteří mi pomáhali, a všem těm 29 536 ornitologům,
kteří vykroužkovali modrého ptáka číslo 15. Moc děkuju.

•

Pirát MIKULÁŠ Peksa položí svou funkci v českém parlamentu: Evropské
volby jsou zásadní. Unie tvoří většinu legislativy. Včera ráno už vybaloval věci
v Bruselu. Řeč je o jednom ze dvou europoslanců zvolených za Ústecký kraj,
poslanci Mikuláši Peksovi z Litoměřic. „Kdo je u vyjednávání první, má výhodu,“
řekl Peksa, který do Evropského parlamentu kandidoval za Piráty z 3. místa.
Jste europoslanec, máte radost?
Stalo se to, splnilo se mi mé přání.
Jak jste slavil?
Bujaře, ale zas až tak divoké to nebylo. Museli jsme s dalšími dvěma zvolenými
europoslanci za Piráty stihnout let do Bruselu v 6.55.
Co vás teď čeká?
Máme domluvené první schůzky. Musíme se především sladit s Piráty z jiných
zemí. Vyjednávání o výborech, o komisi a jejím předsedovi začnou už v tomto
týdnu. Komise se má ustavit 2. července. Kdo je u vyjednávání první, má
výhodu.
Co teď bude s vaším českým poslaneckým mandátem?
Položím ho, počítal jsem s tím. Není to úplně standardní situace a vyžaduje
proaktivní rezignaci. Do Sněmovny za mě nastoupí náhradník.
Budete se stěhovat?
Předpokládám, že budu fungovat v podobném režimu, jako když jsem pracoval
v IT v Německu. Tehdy jsem pendloval mezi Čechy a zahraničím. Hrozně moc
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chci zůstat v kontaktu s lidmi odsud. Že bych se přesunul do Bruselu a zapomněl
na své voliče? To by bylo špatně.
Zřídíte si v Čechách kancelář?
Europoslanec musí většinu času trávit v Bruselu. Počítám ale s kanceláří v
Praze. Cizí mi však není ani myšlenka mít něco malého v Litoměřicích.
Zajímavé by bylo mít židli ve zdejším rozvíjejícím se coworkingovém prostoru
Litohub. Druhá kancelář z peněz daňových poplatníků by byla moc.
Je pro náš kraj dobré, že teď máme dokonce dva europoslance?
Myslím si že ano. V tomto volebním období převažují mezi českými
europoslanci Pražáci. Přitom má Ústecký kraj spoustu strukturálních problémů,
které se EU snaží řešit. Jako chudoba a nezaměstnanost.
Proč jste se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu?
Vždycky jsem považoval evropské volby za nejdůležitější. Unie tvoří většinu
legislativy, která ovlivňuje naše životy, ať už jde o pravidla pro dotace, nebo
směrnice regulující šíření zpráv na internetu. Evropská politika není zahraniční
politika, spíše přirozené rozšíření té domácí.
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12. Oslavy 800 let založení města
Rok 2019 se nesl ve znamení oslav 800 let od založení města (dále jen „Oslavy“).
Město a mnohé kulturní organizace působící ve městě připravili celoroční pestrý
program. Považujeme za důležité do Kroniky města zahrnout text přejatý
z informačních panelů vypracovaných pro potřeby výstavy archivních materiálů
uspořádané u příležitosti Oslav, který ve zhuštěné podobě vysvětluje důvody oslav
založení města právě v tomto roce:
„Letošní osmisté výročí města není historicky první oslavou připomínající vznik města
Litoměřic jako právní instituce. Založení města se v minulém století stavilo hned
dvakrát – roku 1927 k příležitosti „700 výročí“ a poté roku 1969 „750 let města
Litoměřic“. Proč tato dvě zdánlivě rozporná data, a odkud se vlastně vzal letopočet
1219. Vše má na svědomí několik listin, z nichž jsou pro náš případ rozhodující
zejména dvě následující:
Rok 1219 – listina papeže Honoria III z 5. února 1219 (Státní oblastní archiv v Plzni,
Premonstráti Teplá), v níž bere v ochranu majetek tepelského kláštera, jenž mu byl dát
blahoslaveným Hroznatou. Ve výčtu majetku se objevuje také „dvůr na Nové Hoře nad

Labem…„..curtim etiam Noui Montis super Albiam…“, který nelze umístit jinam, než na
území dnešních Litoměřic.
Rok 1228 – listina Přemysla I. a Václava I. z února 1228 (Státní oblastní archiv v Plzni,
Premonstráti Teplá), v níž vydavatelé listiny po několikerých urgencích dávají
tepelskému klášteru náhradu za majetek, který klášteru odňali v místě „villa“ Litoměřice

a v jeho okolí „tam in ipsa villa Litumeric, quam circa villam eandem…“
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V době vzniku první listiny Litoměřice neměly statut právního města, druhá listina již
označuje Litoměřice výrazem „villa“, který je i z našeho prostředí doložen ve významu
vrcholně feudálního města. Tato listina reaguje na situaci, jež v Litoměřicích již po
nějakou dobu panovala, nemohlo k ní však dojít dříve než roku 1219. Nepřímé vodítko
je možné spatřovat také v počinu litoměřické kapituly z roku 1218, kdy si kapitula
nechala panovníkem potvrdit svůj majetek, což mohlo mít souvislost s chystaným
založením nové sídelní jednotky na teritoriu litoměřické aglomerace. Vznik města
v právním smyslu je možno položit mezi roky 1219 a 1228 s tím, že jazýček vah se
přesvědčivě přiklání k datu prvnímu.
Uvedený výklad nám však stále nevysvětluje, proč si Litoměřičtí k 700. oslavám vybrali
právě rok 1927. Odpověď na tuto otázku by možná mohla dát až třetí listina, či lépe
falsum listiny hlásící se k roku 1227, pocházející však až z druhé poloviny 13. století.
Přestože byla listina napsána několik desítek let po době, k níž se hlásí, její obsah
zřejmě odpovídá historické realitě. Jedná se o dokument, v němž Anežka, abatyše
svatojiřského kláštera dává pro paměť
poznamenat statky a svobody, udělené
klášteru

Vladislavem

II.

a

obnovené

Přemyslem Otakarem I. Listina obsahuje
formulaci, která datum 1927 jako rok oslav podpořila - „forum in Lutomeric“ „tržiště
v Litoměřicích“ (z něhož se platily poplatky klášteru sv. Jiří, který tam měl také poddané
a clo; Národní archiv Praha, Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II.).
Kombinace několika málo historických dat, které o Litoměřicích té doby s jistotou
známe spolu s listinami z roku 1227 a 1228 byla hlavním důvodem, proč se jako datum
oslav stanovil rok 1927. Svou roli zřejmě sehrála také skutečnost, že rok 1928 byl
rokem 10. výročí vzniku Československé republiky a ze strany města nebyl zájem tato
dvě výročí spojovat.
Výše uvedený text byl přejat z informačních panelů vypracovaných pro potřeby výstavy
archivních materiálů u příležitosti Oslav 800 let založení města Litoměřic, kterou
pořádal Státní okresní archiv, a který ve zhuštěné podobě vysvětluje důvody oslav
založení města právě v tomto roce.“
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Program „Oslav“
Oslavy založení města probíhaly na různých místech po celý rok 2019. Začátkem roku
bylo možno zhlédnout výstavu „Probuzení“ v předsálí Divadla K. H. Máchy, na které
svá díla představili malíři, fotografové, keramici a další výtvarníci ze Sdružení
nezávislých výtvarníků Litoměřicka. Ve stejných prostorách potom na tuto výstavu
navazovala výstava barevných fotografií „Litoměřice v obrazech“, které se objevily ve
stejnojmenné knize litoměřického fotografa BcA. Fandy F. Diviše. V jarních měsících
se uskutečnily ještě naučná výstava Děti a zvířata na Výstavišti Zahrada Čech a také
multižánrový koncert ZUŠ včetně představené tanečního oboru ZUŠ. V dubnu bylo
možno navštívit 23.ročník festivalu sborového zpěvu „Litoměřická notička“, který
pořádá Základní škola Boženy Němcové. V tomtéž měsíci Knihovna K. H. Máchy
uspořádala cestopisnou přednášku Jany Štefanikové s názvem „Filipíny – nejen po
stopách José Rizala a Litoměřic“, jejímž tématem bylo přátelství největšího hrdiny
z dob vzniku novodobých Filipín José Rizala a litoměřického profesora Blumentritta.
Zároveň bylo pojednáno o zajímavostech ze země tisíců ostrovů jako jsou Luzon,
Bohol, Panglao, Cebu, Negros, Siquijor či Palawan. Ve tomtéž měsíci Výstaviště
Zahrady Čech uspořádala jarní výstavu zaměřenou na zahrádkáře, kutily, chalupáře a
další milovníky přírody a zahradničení. Ve stejném termínu se tato výstava prolínala
s výstavou Bydlení, která byla zaměřená na prezentaci vystavovatelů z oblasti
bytových doplňků, krbů, nábytku, stavebních materiálů, realizací kuchyní, střech či
tepelných a solárních technologií. Další dubnovou akcí byl v kulturním a konferenčním
centru pořádaný koncert orchestrů ZUŠ Litoměřice a následná prodejní a soutěžní
výstava vín a odborných prezentací v rámci „Vinařských Litoměřic“. V dubnu (16.4. a
23.4.) dále proběhly představení loutkového Sváťova dividla pro děti v parku Václava
Havla. Dne 26.4. byla v Tržnici Felixe Holzmanna zahájena turistická sezóna v duchu
Oslav 800 let založení města, v místě proběhl první farmářský trh, odhalení výstavních
panelů spojené s kulturním programem. Do sledovaného měsíce se ještě vměstnaly
zajímavé ojedinělé akce, jako například jednodenní mezinárodní setinová rallye
historických vozidel a youngtimerů a celostátní Pohárový závod ve skocích na
trampolíně či celostátní závod mládeže ve skocích na trampolíně v Kalich aréně.
Město vydalo již počátkem roku řadu upomínkových předmětů symbolizujících
významné výročí, jako jsou například trička, látkové tašky, náramky, zápisníky, tužky,
kalendáře, flash disky, dámských doplňků a podobně.
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V květnu

knihovna

K.H.Máchy

upořádala

mezinárodní

literární

happening,

představující nové knihy a nové interprety. Na Výstavišti Zahrada Čech se po
autosalonu pořádaném ve dnech 10.-12.5. uskutečnila populární mezinárodní výstava
psů ve dnech 18.-19.5. a týden na to se v prostorách výstaviště započalo tradiční
Sochařské sympozium. V Jiráskových sadech bylo možné 11.5. férově posnídat a
podpořit tak lokální a fairtradové pěstitele. I v květnu připravido loutkové Sváťovo
dividlo pohádková představení v Parku Václava Havla, jednalo se o pohádky O
Budulínkovi a Máša a tři medvědi. Ve dnech 17. – 19.5. v prostorách kulturního a
konferenčního centra, ale i jinde po městě, bylo možné navštívit umělecký, kulturně
vzdělávací a osvětový festival ALLfest – Alchymistické Litoměřice. Tento festival měl
jako hlavní téma lásku, vzájemnost, empatii a uspořádány byly k tématu umělecká
sympozia, koncerty, výstavy, přednášky, diskuse, workshopy či divadelní představení.
Významnou květnovou akcí byla tradiční Noc kostelů (24.5.), kterážto probíhá i
celostátně a mezinárodně, ve večerních hodinách v kaplích, kostelech či chrámech po
celých Litoměřicích. O den později uspořádal Klub českých turistů turistický pochod
okolím Litoměřic pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie. Startem i cílem
bylo Mírové náměstí v Litoměřicích a v cíli byly předány pamětní listy u příležitosti 800
let od založení města. Město vydalo již počátkem roku řadu upomínkových předmětů
symbolizujících významné výročí, jako jsou například trička, látkové tašky, náramky,
zápisníky, tužky, kalendáře, flash disky, dámských doplňků a podobně. V závěru
měsíce byly konány nejrůznější sportovní a kulturní akce, jednou z takových byla
například atraktivní přehlídka pohybových skladeb na základní škole U Stadionu, kde
se sešlo na 500 cvičenců všech věkových kategorií. Na Střeleckém ostrově byla 25.5.
v 15 hodin odhalena knihobudka a součástí kulturního odpoledne byl koncert
litoměřické ZUŠ v altánu na ostrově, zakončený vystoupením Junior Bandem Zdeňka
Růžičky a promítáním v Letním kině. Poslední květnový den byl ve znamení Muzejní
noci, jejíž program bude podrobněji rozepsán v samostatné kapitole o Oblastním
muzeu v Litoměřicích.
Hned začátkem června se konala tradiční akce pro děti v areálu letního koupaliště.
Program dětského dne, který začal v deset hodin, bohatý na soutěže a zábavu všeho
druhu doplnil tentokrát také sportovní jarmark. Ve stejný den proběhl 8.ročník
prezentační, soutěžní a prodejní výstavy vín Litoměřický hrozen. Sváťovo dividlo
pořádalo hned několik představení pro děti, nejdříve na lodním náměstí v rámci open
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air-divadelních představení, nebo i v parku Václava Havla (Kašpárek a hodná víla
Jarmila, O pyšné noční košilce a další). Celý květen zaplnil tradiční i sváteční hudební
program. Mezi zavedenými akcemi nelze vynechat Hudební léto 2019 na Lodním
náměstí, kde krom Sváťova dividla proběhl také rockový koncert Jeffa Biografa,
folkrockový koncert Baťa&KNB, bluesrockový koncert kapely Krausberry a další
hudební představení. Na Střeleckém ostrově pořádal dne 8.6. spolek Bezva parta
rodinný festival Bezvafest pro děti všech věkových kategorií. Na festivalu bylo možno
shlédnou rozmanitý program, hudebními představeními začínaje až po sportovní,
divadelní scény, na festivalu bylo možné si vyzkoušet i řadu adrenalinových sportů,
gamingovou zónu a mnoho dalších atrakcí. V parku Václava Havla se odehrál už také
tradiční férový africký festival DUN DUN a den to přivítal příznivce jógy na
Litoměřickém ÓM. V sobotu 15.června pořádal Ústecký kraj ve spolupráci s městem
Litoměřice Den záchranářů Ústeckého kraje a návštěvníkům byli prezentovány
dynamické ukázky, prohlídky techniky a také zábavné činnosti pro velké i malé
návštěvníky. Stejný den uspořádal na Rybářském náměstí Hospic sv. Štěpána
dobročinný Běh pro Hospic. Ve středu 19.6. odstartovalo Litoměřické varhanní léto
představením Pavla Kohouta v katedrále sv. Štěpána. Pánové Oldřich Doskočil, Pavel
Rýva a Pavel Lolo pokřtili v kostele sv. Ludmily druhý díl svého encyklopedického díla
Významné osobnosti Litoměřic. Fotoklub Porta připravil pro obyvatele i návštěvníky
Litoměřic výstavu fotografií Litoměřice nejen historické. V závěru měsíce propukly
oslavy na zdejším Gymnáziu Josefa Jungmanna, neboť na tento rok připadlo 100.
výročí založení tohoto vzdělávacího ústavu. Oslavy probíhaly od pátku 21.6. do neděle
23.6. a zahájeny byly hejtmanem ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.
Gymnázium k této příležitosti uspořádalo divadelní představení, besedy s významnými
osobnostmi, školní den v retro-stylu a další kulturně-společensko-sportovní akce.
Besedovalo se například s novinářem Janem Malindou, olympioniky Květou a
Zdenkem Peckovými, neurofyziologem Josefem Sykou, doktorem Miroslavem
Zavoralem nebo třeba moderátorkou Světlanou Witowskou. Od 16 hodin vystoupila
známá ba přímo legendární regionální kapela Nestel Postel složená z absolventů
gymnázia. Sobotní den byl věnován především sportovním kláním a vystoupení
současných studentů gymnázia včetně koncertu pěveckých sborů Puellae Cantates a
Páni kluci, dále vystoupení tanečních souborů Funky Dangers, Break dance Sequence
crew a dalším vystoupením. Velmi úspěšná byla také uspořádaná úniková hra „V zajetí
času“, které se zúčastnili skupiny hráčů po jednotlivých třídách. Slavnosti 100let
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Gymnázia Josefa Jungmanna zakončila v neděli Mše svatá celebrovaná biskupem
litoměřickým Mons. Janem Baxantem v katedrále sv. Štěpána. Stejný červnový víkend
probíhal současně s oslavami gymnázia na Výstavišti Zahrada Čech sedmý hudební
festival Death Coffee Party, kde vystoupily rockové a metalové kapely z USA, Indie,
Mexika a všech koutů Evropy. Na dobročinný Běh pro Hospic sv. Štěpána navázal
benefiční koncert pro Hospic sv. Štěpána. Tento koncert se konal 26.6. na Dómském
náměstí a vystoupil na něm Jaroslav Uhlíř. Celý výtěžek 51 180 Kč ze vstupného byl
v závěru horkého večera předán ředitelce hospice. Koncert se konal v rámci oslav 800
let založení města a přítomen byl tedy i starosta Litoměřic pan Ladislav Chlupáč, a i
biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Výtěžek z koncertu byl věnován na tzv. Dignity
terapii – terapii důstojnosti, konkrétně na proškolení týmu a pořízení záznamových
zařízení.
Jádrem terapie důstojnosti je umožnit pacientovi sepsat a vytvořit svůj životní příběh – vytvořit něco, co přetrvá i po jeho smrti.
Tímto něčím je právě jeho životní příběh. Metoda pracuje s formálním zápisem příběhu a následnou editací pacientem.
Výsledkem je obraz života, takový, jaký chce umírající "namalovat". Prostřednictvím vlastních příběhů mohou pacienti v závěru
života požádat své blízké o odpuštění, jindy má být příběh výstrahou, příkladem toho, co nedělat, nabízí svým blízkým
odstrašující příklad a dává jim tak možnost, zvolit si v životě lepší cestu. Jindy představuje sdělení výhradně o sobě "chci, abyste
mě a můj život viděli tak, jak ho zde líčím a přijali vysvětlení mých pohnutek tak, jak je zde vysvětluji." V každém případě cílem
terapie zůstává dojít k přijetí vlastního životního příběhu – i s jeho koncem. Terapie důstojnosti často poslouží i pozůstalým a
je pro ně oporou v zármutku, v procesu vyrovnávání se se smrtí svého blízkého.

Závěrem měsíce ve dnech 27. – 29.6. se konala ve Státním oblastním archivu
v Litoměřicích unikátní výstava k dějinám města ze sbírek okresního a oblastního
archivu, kde byly vystaveny po dobu tří dnů originály archivních dokumentů, které se
vztahují k nejstarším dějinám města a vystavují se výjimečně, anebo vůbec. Jednalo
se zejména o zakládací listinu litoměřické kapituly sv. Štěpána datovaná k roku 1057
a další listiny pro kapitulu z roku 1219, kdy Litoměřice ještě nebyly právním městem,
ale přemyslovským hradištěm. Z archiválií uložených v okresním archivu byla
vystavena například nejstarší městská kniha nebo nejstarší dochovaná listina
lovosického archivu z roku 1300.
V červenci proběhly některé kulturní i sportovní akce na Střeleckém ostrově. Za
zmínění určitě stojí akce SAVE SKATE VI. na podporu skate parku pod Tyršovým
mostem. A v areálu letního kina potom byla možnost zúčastnit se poslední tour
legendární první filmové maringotky LADY s možností prožít projekci 35 mm filmu a
dozvědět se historii slavného českého optického průmyslu (především filmového),
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nechybělo ani připomenutí filmové historie Litoměřic. Ve 20 hodin proběhla beseda
s hercem Jiřím Macháčkem, rodákem z Litoměřic. Následující týden bylo zahájeno
Litoměřické varhanní léto koncertem Petra Vacka a Jana Jiráčka v katedrále sv.
Štěpána. Hudební léto v Litoměřicích pokračovalo koncertem Evy Turnové + Eturnity
na Lodním náměstí. V Jezuitském kostele proběhl 13.7. Festival umění Litoměřice
k příležitosti oslav města, konkrétně koncertem St. Caherine School Choir and Concert
Band z Velké Británie. V rámci tohoto festivalu dále proběhl v Jezuitském kostele
symfonický koncert National Youth Orchestra of the Netherlands z Holandska. V pátek
26.7. se konal POKOŘEN, komorní festival na břehu Labe, prezentující alternativní
„nemasovou“ hudební kulturu.
Bohatý program pokračoval v srpnu dalším folkovým festivalem v rámci Hudebního
léta na Lodním náměstí, tento open-air festival navštívili 3.8. se svou produkcí Luboš
Pospíšil a Pája Táboříková. Později v srpnu tato akce pokračovala ještě produkcí ve
stylu ska a reggae. Svou tvůrčí dílnou na téma Reliéf technikou plastiky z papíroviny
obohatila Dílna ručního papíru vnímání Litoměřičanů barokního odkazu ve městě, dílny
proběhly 5. a 12.8. V sobotu 10.8. proběhly na Mírovém náměstí desáté pivní slavnosti
a návštěvníci mohli za hudebního doprovodu ochutnat piva malých a minipivovarů
z Čech a Moravy. Deštivé počasí neodradilo četné návštěvníky, novinkou bylo
čepování piva a jiných moků do vratných kelímků. Litoměřické varhanní léto
pokračovalo 21. a 23.8. koncertem Ireny Chřibkové a Jana Adamuse v katedrále sv.
Štěpána. Bohatý hudební program byl obohacen o další z koncertů klasické hudby
v kostele Zvěstování Panny Marie v rámci Litoměřických svátků hudby. Kino Máj,
knihovna K.H Máchy, sál Hospody U letního kina a Letní kino přivítaly ve svých
prostorách Filmový festival Litoměřice, do programu byla zařazena sekce Litoměřice
ve filmu k osmistému výročí založení města. Poslední prázdninový den vyplnil den plný
zábavy, překvapení, soutěží a atrakcí na Výstavišti Zahrada Čech. Večer tentýž den
bylo možno navštívit Lodní náměstí, kde byl uspořádán festival zaměřený na soudobou
rockovou hudbu.
Měsícem září se nesly hlavní oslavy založení města. První zářijový týden bylo možno
zavítat na Festival Incendio na Střeleckém ostrově. Zde se konal dětský festival ohně
a pohybu a sledovat žonglérské představení na pozadí dalšího pestrého kulturního
programu pro celou rodinu. Dny evropského dědictví s sebou přinesly například
veřejný tisk pamětního listu jakožto posty významnému litoměřickému tiskaři
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Hommage a C.W.Medau za doprovodu historického výkladu v terénu Oldřicha
Doskočila. V rámci Dnů Evropského dědictví byly zpřístupněny zdarma vybrané
objekty, které často přístupné nebývají. Na Lodním náměstí bylo možno 7.9. navštívit
punkový koncert Nšoči a o týden později ještě rockový koncert kapel Existence a
Anarchuz. 13. 9. začala tradiční Zahrada Čech, její program byl tak jako každoročně
veletrhem pro všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody.
Hlavní část oslav se uskutečnila v týdnu před tradičním vinobraním. V sobotu 14. září
byl tzv. ZUŠ DAY, celé odpoledne byl protkán aktivitami výtvarného oboru, vystoupil
dramatický a taneční obor, stejně tak hudebníci ze ZUŠ Litoměřice. Uskutečněn Velký
letní koncert litoměřických pěveckých sborů a dnes velmi populární videomapping –
ve 20 hodin 30 minut začala videoprojekce na budově domu Kalich, která představila
všech osm uplynulých století Litoměřic.

Ukázka z videomappingu na budově radnice – Kalichu.

Závěr večera patřil ohnivé, světelné, taneční a pohybové show Funky Dangeres a Vox
Luminas. V neděli 15. září se konal velkolepý průvod Litoměřičanů, jehož se zúčastnili
zástupci sportovních organizací, skatů, divadelníků, tanečníků, žáků a studentů
litoměřických škol a mnoha dalších spolků. Do průvodu jsme se zapojili také my,
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kronikáři, šli jsme v úplném závěru, hned za litoměřickými propagátorkami a
propagátory nošení kojenců v šátcích. Náš zážitek byl velký, ruce nás od mávání
vyloženě brněly, jen jsme museli zahanbeně konstatovat, že naše příprava byla chabá,
chtělo to alespoň nějaký transparent do ruky. Nesli jsme tak pouze naši nejmladší
dceru většinou na koni či v náručí – ani ten šátek jsme si nevzali. V závěru průvodu,
kdy účastnící i přihlížející již stáli shromážděni na ploše náměstí, byl proveden pokus
o zápis do České knihy rekordů o největší společný přípitek. Při této příležitosti jsme
si zakoupili pamětní skleničky s nápisem Litoměřice 800.

Slavnostní průvod Litoměřičanů.
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Kronikáři zvěčněni jako účastníci průvodu městem.

Uprostřed náměstí se již začínají řadit jednotliví účastnící průvodu, většina jich ale ještě obchází náměstí.
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Řazení účastníků průvodu před podiem.

Starosta města pan Ladislav Chlupáč při proslovu k Litoměřičanům na oslavách 800let založení města.
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Slavnostní přípitek na zdraví všem Litoměřičanům a městu, při kterém padl rekord v největším společném přípitku
místním vínem.

Ve 20 hodin na náměstí zahrál Rosťa Pechoušek Band. Do Litoměřic zavítali i zástupci
partnerských měst z Míšně, Fuldy a Armentieres, stejně tak zástupci filipínské
ambasády, kteří s sebou přivezli i typické výrobky ze svých regionů. Od pondělí do
čtvrtka podium na Mírovém náměstí ovládla pestrá kulturní vystoupení, ve kterých se
představili litoměřické školy, místní umělci, hudebníci a mnozí další účinkující.
Například jednotlivé litoměřické školy si již dříve vylosovaly na městském úřadě „své“
století, ke kterému si připravily veřejné vystoupení. V každém století došlo ve městě
nebo v souvislosti s ním k nějaké významné historické události, mezi tématy tak
nechyběly například založení města Přemyslem Otakarem I., působení italských
architektů, založení městského pivovaru, výstavba domu U Kalicha nebo neúspěšné
obléhání Litoměřic Janem Žižkou. Ve čtvrtek se na Mírovém náměstí v 19,30 rozezněl
Velký letní koncert Litoměřického festivalového pěveckého sboru s Teplickou
filharmonií, vstup byl na tuto akci zdarma. Zúčastnila jsem jakožto unešený divák také,
byl to krásný zážitek. Na koncertu účinkovali Jana Červinková (soprán), Barbora
Kodešová (mezzosoprán), Pavel Švingr (bas), Litoměřický festivalový sbor se
sbormistrem Romanem Pallasem. Severočeskou filharmonii Teplice dirigoval Jiří
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Knotte. Večerem zazněly nádherné skladby, například Slovanský tanec č.1 C dur od
Antonína Dvořáka, Slavnostní mše D dur od Václava Jindřicha Veita, Měsíčku na nebi
hlubokém od Antonína Dvořáka, symfonie e moll „Z nového světa“, píseň Proč bychom
se netěšily od Bedřicha Smetany a mnohé další známé skladby, které potěšili všechny
naslouchající. Závěrem zazněla Česká státní hymna Kde domov můj od Františka
Škroupa.
Víkend 20. – 21. 9. zaplnilo tradiční Vinobraní. Vinobraním je v tyto dny zaplněné vždy
celé centrum města, kulturní program bylo možno shlédnout jak na Mírovém náměstí,
tak i na nádvoří litoměřického hradu, na prostranství u divadla K. H. Máchy nebo i
parkoviště u Hvězdárny.
V dalších již studenějších měsících roku 2019 se konala ještě řada dalších kulturních
a společenských událostí, které se více či méně odkazovaly na oslavy založení města.
Například vzpomeňme na sobotu 14. prosince, kdy se konal Festival umění Litoměřice
– 800 let Litoměřic, města opery a symfonických orchestrů v Jezuitském kostele.
Jednalo se o vánoční koncert s hudbou z celého světa a Česká mše vánoční J.J. Ryby.
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13. Počasí a přírodní poměry
Počasí na Litoměřicku v roce 2019 se zapíše do historie jako teplé a velice suché.
Teplotně byl rok 2019 o dva stupně celsia teplejší, než bývá dlouhodobý průměr (9,7
°C) – v průměru to byl nejteplejší rok v zaznamenané historii. Jediným chladnějším
měsícem oproti průměru byl květen, naopak nejteplejším byl červen.
Nedostatek srážek vyvolal sucho, které se na území Litoměřicka opakovalo už pátým
rokem v řadě. Sucho se netýká pouze letních měsíců, ale v podstatě celého roku.
Zcela chybí sněhová pokrývka. V roce 2019 na Litoměřicku ležel sníh pouze osm dní
v roce a v řadě pouze 6 dní, než roztál. Výše sněhové pokrývky byla max. 5 centimetrů
– a to jenom jeden den (4. února). Jinak nasněžilo maximálně 2 centimetry sněhu. Na
jaře se navíc se vyskytla dlouhá období zcela bez srážek. Víc jak 1 mm srážek za den
nenapršelo v období mezi 16. březnem a 26. dubnem, tedy 41 dní! Další takové období
bez deště bylo mezi 12. červnem a 11. červencem. Toto suché období navíc provázely
velmi vysoké teploty dosahující až 39 °C! Na některých polích v okolí města sadba
vůbec nevzrostla a zemědělci ji museli zaorat. Ale i tam kde měli možnost závlahy
z řek způsobilo sucho velké škody. Druhá polovina léta a podzim pak bylo srážkově i
teplotně průměrné, což ale situaci nijak nepomohlo. Vánoce a silvestr byli opět na
blátě.
Detailní údaje o počasí jsou v této kapitole převzaty z údajů meteorologické stanice v
blízkých Doksanech.
Zima: byla prakticky bez sněhu, v lednu padal sníh dvakrát a hned ten samý den roztál,
4. února napadlo 5 centimetrů a sníh se udržel dalších pět dní, než roztál. Po zbytek
zimy se už sníh neudržel. První tři týdny v lednu byly teplotně nadprůměrné, na Nový
rok vystoupala teplota na 10°C. Mrazivých dnů, kdy teplota nepřesáhla nulu bylo sedm
(19. – 25. ledna). Nejníže klesly teploměry na -12 °C (23. ledna). V prvním týdnu
v únoru se dalo ještě hovořit o zimním počasí (napadl i sníh), ale poté jako by už začalo
jaro. V posledním únorovém týdnu dosahovaly teploty i na 17°C. 27. a 28. února padly
historické teplotní rekordy 16,7, resp. 17°C. V březnu už se o zimě mluvit nedalo,
teploty pravidelně stoupaly k 15 °C a výše. S tím, jak se často střídaly teplé dny
s chladnými bylo celkově i dost větrno. Na stanici v Doksanech byl 10. března
zaznamenán rekordní náraz větru 101 km/h!
Jaro: teplotně začalo jaro už v únoru. Celý březen a duben bylo teplé a slunečné
počasí, ale bohužel prakticky beze srážek. Nicméně ještě 14. května spadla ranní
teplota k nule a jarní mrazíky spálily některé vinice a ovocné sady v okolí Litoměřic.
Prakticky celý duben panovalo počasí, kdy ráno byla teplota blízká nule a odpoledne
vystoupala na 20 °C i výš. 16. dubna bylo ráno -5 °C a odpoledne +17 °C, 19. dubna
ráno 0, odpoledne 24°C. To platilo i pro květen, kdy byla 7. zaznamenána historicky
nejnižší teplota -2,5°C. Od poloviny května pak panovalo letní počasí s teplotami kolem
25°C. Červen byl pak opravdu tropický. Nejnižší odpolední teplota byla 6. a 7. června
24°C. Jinak bylo vždy přes 25 °C a 16 dní v tomto měsíci dosáhla teplota 30 °C a výše.
Léto: léto 2019 začalo velkými vedry, 26. a 30. června padly teplotní rekordy (38,7 a
38,2 °C) a ještě 1. července, kdy bylo rekordních 35,9°C. Poté se teploty na dva týdny
vrátily do letního průměru a v půli července konečně trochu zapršelo. Druhá polovina
měsíce byla ale zase tropická s rekordním 25. červencem (36 °C). První polovina
srpna byla teplá a vlhká, pršelo téměř každý den, což byla úleva po předchozím suchu.
Závěr srpna byl opět velmi teplý s teplotami kolem 32°C. Závěr léta byl pak spíše
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průměrný na úplném konci léta byly dny, kdy bylo odpoledne příjemných 20, ale rána
byla velmi chladná. 20. září dokonce teplota klesla na záporný rekord -0,5°C.
Podzim: konec září a polovina října bylo na Litoměřicku pravé babí léto s teplotami
nad dvacet stupňů a slunečným počasím. Na přelomu října a listopadu se pak ochladilo
a teplota klesla na -6 °C (30. října a 1. listopadu). Po zbytek listopadu bylo spíše tepleji
s několika chladnějšími dny. Konec podzimu a začátek zimy byl spíše teplejší.
Nesněžilo ani jednou a štědrý den propršel.
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14. Prameny
Kronikáři čerpali z tištěných i elektronických médií jmenovitě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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