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Kronikářem Města Litoměřic zůstává pan Bořivoj Závodný.  

Jmenovaný je pracovníkem Odboru školství, kultury, sportu 

a památkové péče Městského úřadu Litoměřice, na úseku státní 

památkové péče. 

     Funkci kronikáře vykonává v čase, kdy starostou města 

Litoměřic je pan Mgr. Ladislav Chlupáč. 

     Letopisecká komise pracuje ve složení Luděk Veselý a Mgr. 

Vladimíra Bitalová. Sekretářem komise je sám kronikář. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kronika Města Litoměřic za rok 2012 obsahuje 109 listů. 
 

Kroniku převzal starosta města Litoměřic  

pan Mgr. Ladislav Chlupáč 
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 Rozvržení kroniky: 
 

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT VČETNĚ ČINNOSTI 

SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA A HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT 

III. ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

IV. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT A TURISTIKA 

V. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 

VI. OBYVATELSTVO 

VII. PRŮBĚH ROKU - POČASÍ A KLIMATICKÉ ZMĚNY 

VIII. KAŽDODENNÍ ŽIVOT OBYVATEL MĚSTA, RŮZNÉ 
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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŢIVOT, VČETNĚ   

   ČINNOSTI SAMOSPRÁVY A ORGÁNŮ  

   STÁTNÍ SPRÁVY 
 

 

 

 

 

 

Prezident  Václav  Klaus pronesl v neděli 1. ledna 

2012 na Pražském hradě tradiční novoroční projev 

tohoto znění: 
 

     Vážení a milí spoluobčané,  
 

dovolte mi, abych Vás v první den roku 2012 co nejsrdečněji pozdravil 

s přáním, aby byl tento rok pro nás všechny šťastný a úspěšný. 

Ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít jinak 

než připomenutím smutné události předvánočních dnů, smrti Václava Havla, 

který se celým svým životem i svými 13 lety ve funkci prezidenta republiky 

významným způsobem zasloužil o naši svobodu a demokracii. Uzavřel se jeden 

lidský život, k jehož významu se jistě budeme vracet. 

Vloni touto dobou jsem vyjádřil přání, aby byl rok 2011 „rokem klidnějším 

a nadějnějším než roky minulé“. Částečně se to splnilo. Žádné velké politické 

zvraty nenastaly, ale téměř nepřetržitě se odehrávaly ostré politické 

a mediální souboje, které klidu nepřidávaly. Vedle politických stran se jich 

zúčastňovaly i různé nátlakové skupiny, které stále nechtějí pochopit, 

že nelze získávat na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze 

uskutečnit zcela jiné – v jejich očích spravedlivější – přerozdělení bohatství 

v zemi. Daleko méně se ke slovu dostávali ti méně hlasití, na které sice dnešní 

ekonomická situace doléhá nejvíce, ale kteří své názory a požadavky nejsou 

schopni mediálně prezentovat. 

Věřil jsem také, že rok 2011 „bude rokem ekonomického růstu“. Z počátku 

to tak vypadalo, ale postupně se růst zpomaloval, jestli se už dokonce 



6 

 

 

nezastavil úplně. Růstových impulzů jsme si doma mnoho nevytvořili 

a důsledky vnějšího neklidu, zejména dluhové krize a chabého růstu v Evropě, 

byly větší, než jsme očekávali. Řešení obřích dluhů některých evropských 

států se stále jen odsouvá do nedohledna. 

Není bohužel vyloučeno, že se v nejbližších měsících problémy některých zemí 

ještě dále prohloubí a že se Evropa vrátí do recese. To by zasáhlo i nás. Byl 

bych rád, kdybych se v tomto svém dnešním, poněkud pesimistickém odhadu 

mýlil podobně, jak jsem se loni mýlil v odhadu optimistickém. Dvanáctý rok 

dvacátého prvního století patrně k nejlehčím patřit nebude. 

Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika je politicky 

i ekonomicky v základních parametrech stabilní. Nežijeme v zemi, která je 

v bankrotu, či těsně před ním. Nežijeme v zemi, kde jsou demonstranty 

zapalovány tisíce aut a demolovány stovky výloh obchodů. Nežijeme v zemi, 

kde narůstají problémy s množstvím přistěhovalců, kteří svým stylem života 

narušují základní soudržnost země. Nekrachují u nás banky, stát je nemusí 

zachraňovat za peníze nás všech. Naše míra nezaměstnanosti je 

pod průměrem zemí Evropské unie. Naše zadlužení bylo v loňském roce šesté 

nejnižší v Evropě. I když nemalé sociální problémy u nás existují 

a já je nepodceňuji, jsou menší než ve většině sousedních zemí. 

Horší je, že dále prohlubujeme nedobrou společenskou atmosféru. Vytváříme 

si vysoký stupeň vzájemné nedůvěry a z prestižně politických důvodů 

si navzájem blokujeme i ty věci, o kterých vědí všichni, že se udělat musí. 

Neumíme si nacházet politické lídry. Každého, kdo trochu vyčnívá z řady, 

radši přibrzdíme, než podpoříme. Každého, kdo se odváží foukat proti větru, 

odsuneme stranou. Závidíme si a nepřejeme si. Vím, že neříkám věci nové 

a originální, ale právě teď je asi cítíme více než dříve. 

I když se naše země pohybuje v mírně pozitivním trendu, ukazuje se, 

že to nestačí. Nerealistická očekávání spojená se vstupem do Evropské unie 

a se slibovaným přínosem, který měl tento vstup – jaksi sám o sobě – pro nás 

mít, se nenaplnila. Práh našeho očekávání a našich nároků jsme si zvedli příliš 

vysoko. Propast mezi skutečností a těmito nezodpovědně vytvořenými 

očekáváními dosáhla díky tomu asi největší velikosti za celý polistopadový, 

již 22 let trvající vývoj. 

Náš úspěch či neúspěch stojí a padá především s výkonem každého z nás, 

a také s fungováním či nefungováním našeho politického, ekonomického 

a sociálního systému jako celku. Ten vyžaduje další reformy. Vím, že už je 
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na toto slovo spousta lidí alergická – a právem. Mnoho let bylo toto slovo 

zneužíváno tím, že se o potřebě zásadních změn pouze mluvilo. Pokud 

se nechceme dočkat opravdu bolestivých následků, musí se tyto změny 

provést co nejrychleji. Prozrazuje to velmi názorně náš státní dluh. 

Před deseti lety činil 345 mld. korun, dnes je to více než čtyřnásobek. 

Uvědomujeme si to vůbec? 

Změnit se proto musí nejenom detaily toho či onoho zákona o zdravotnictví, 

školství, penzijním či sociálním systému, ale celý náš přístup. Nejen v Evropě, 

ale bohužel i u nás, se přijímá jako samozřejmost, že se nároky lidí zvyšují 

bez jakékoli souvislosti s tím, jak se vyvíjí ekonomika a zda na tyto mzdové 

a sociální nároky máme. I když to lidé slyší neradi, politici musí občany 

o nezbytnosti opustit tento pohodlný, ale ničivý typ myšlení co nejrychleji 

přesvědčit. Všechno další se od toho odvíjí. 

Nároky bývají posilovány nezodpovědnými přísliby, vyslovovanými ve volebních 

kampaních. Letos nás čekají volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. 

Nedopusťme, aby vyvolaly další předhánění se v lehkomyslných slibech. 

Předvolební kampaně budou v každém případě významnou informací a pomohou 

ukázat, kdo a s jakými programy a s jakým stylem politického jednání 

k voličům přistupuje. Všímejme si toho pozorně. 

Není fráze říci, že v naší zemi žije spousta pilných, pracovitých a nadaných 

lidí. Jsou bezejmenní a širšímu okolí neznámí, protože média o nich nepíší. 

Právě tito lidé jsou zárukou naší budoucnosti. Dejme jim šanci a zkusme být 

jako oni. Jen tak bude – přes všechna rizika a možné obtíže – rok 2012 

pro každého z nás a pro celou naši Českou republiku rokem dobrým 

a úspěšným. 

Vážení spoluobčané, chci Vám všem osobně popřát, aby se Vám letos vyhýbaly 

nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve Vašich rodinách vládla pospolitost, 

vzájemný respekt a láska a aby byl pro Vás letošní rok rokem životní pohody. 

 

Prezident Václav Klaus, Pražský hrad, 1. ledna 2012 
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LITOMĚŘIC 

 

 

Z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5. ledna 2012:  
 

Přejmenování parku U Hvězdárny 

RM doporučuje ZM schválit přejmenování názvu parku U Hvězdárny na park Václava Havla 

a zároveň pověřuje odbor ŠKSaPP zahájit jednání o zhotovení a umístění busty Václava Havla 

v tomto parku a přípravou vyhlášení veřejné sbírky. 
 

Z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. ledna 2012:  
   

Upuštění od povinnosti podávat ţádost o povolení tomboly pro pořadatele plesů 

RM schvaluje v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, upuštění od povinnosti podávat ţádost o povolení tomboly pro pořadatele plesů. 

Pořadatelé akci pouze oznámí na předepsaném formuláři. Městský úřad Litoměřice bude 

kontrolovat podmínky provozování tomboly. 

 

Schválení záměru výstavby podporovaných bytů - Dům zvláštního určení, Liškova 2261, podání 

ţádosti o dotaci a garance zajištění financování podílu ţadatele 

RM doporučuje ZM, aby na svém jednání dne 26. 01. 2012, schválilo záměr výstavby 

podporovaných bytů – Dům zvláštního určení v ul. Liškova čp. 2261 a zároveň doporučuje 

ZM schválit podání ţádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu včetně garance zajištění 

financování vlastního podílu ţadatele. 

 

Stanovení pravidel pro placení nájemného při realizaci výměn bytů (nájemníci obývající střed 

města) a jejich následném odkoupení 

RM schvaluje pravidla pro placení nájemného při realizaci výměn bytů (nájemníci obývající střed 

města) a jejich následném odkoupení schváleném v ZM a to tak, ţe po schválení vlastní výměny 

bytu v RM bude povinnost hradit náklady spojené s vlastnictvím bytu aţ do doby registrace 

kupní smlouvy vţdy na straně Města Litoměřice, maximálně však na dobu dvou měsíců. V této 

době musí dojít k odkoupení bytové jednotky i k provedení případné rekonstrukce. 

Vyhlášení veřejné sbírky na zhotovení busty Václava Havla 

RM schvaluje konání veřejné sbírky za účelem shromáţdění finančních prostředků ke zhotovení 

busty Václava Havla. Veřejnou sbírku pořádá Město Litoměřice. 

 

Z mimořádného 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. ledna 2012:  
 

Jmenování do funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum Srdíčko 

RM jmenuje na návrh 2. místostarosty města a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 
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17. 1. 2012  Bc. Ivanu Humlovou, r. 1965, bytem Litoměřice ředitelkou příspěvkové organizace 

Centrum pro zdravotně postiţené děti a mládeţ – Srdíčko a to v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu 

neurčitou s účinností od 1. 2. 2012. 

 

Schválení vítězného uchazeče na provozování areálu výstaviště Zahrada Čech 

RM schvaluje vítězného uchazeče soutěţe (výběrového řízení) na partnera pro společnou 

obchodní společnost určenou k pronájmu areálu výstaviště Zahrada Čech - společnost EXPO CZ 

s.r.o., Šeříková 13, Litoměřice, IČ: 24154130 a doporučuje ZM schválit zaloţení společné 

obchodní společnosti, navrhnout zástupce města do orgánů této společnosti a schválit 

společenskou smlouvu (zakladatelský dokument) této společnosti a dále RM informuje ZM, 

ţe po zaloţení společné obchodní společnosti RM schválí uzavření nájemní smlouvy mezi 

městem a společnou obchodní společností na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech touto 

společností, to vše dle zveřejněných podmínek soutěţe a návrhu vítězného uchazeče v soutěţi. 

 

Ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. února 2012  

 

Vydání „Pravidel a podmínek RM na provádění prací na úseku údrţby, čistoty města a městské 

zeleně v Litoměřicích“ 

RM vydává „Pravidla a podmínky RM na provádění prací na úseku údrţby, čistoty města 

a městské zeleně v Litoměřicích“ se zapracováním připomínek a zároveň ruší své usnesení 

č. 223/10/2011 ze dne 17. 2. 2011. 

 

Prevence kriminality města Litoměřice na léta 2012 aţ 2013 

RM stahuje z jednání schválení Plánu prevence kriminality města Litoměřice na léta 2012 

aţ 2013. 

RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2012 a podání ţádosti 

o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na rok 2012. 

RM určuje na pozici manaţera prevence kriminality Bc. Miroslavu Najmanovou. 

 

Rezignace člena zdravotní a sociální komise při Radě města Litoměřice a jmenování nového 

člena zdravotní a sociální komise                    

RM bere na vědomí rezignaci Bc. Slavíčka Aleše (Naděje o. s.) na funkci člena zdravotní 

a sociální komise. RM schvaluje nového člena zdravotní a sociální komise Mgr. Krejčího Roberta 

(Naděje o. s.) - s účinností od 1. 3. 2012. 

 

Stanovení částky k úhradě neinvestičních výdajů za děti dojíţdějící do MŠ v Litoměřicích 

z okolních obcí v roce 2012 

RM schvaluje částku k úhradě neinvestičních výdajů do za děti dojíţdějící do PO MŠ Litoměřice 

na rok 2012 následovně: 

a) děti v posledním ročníku mateřské školy (§123 zákona 561/2004 Sb.) nebo děti, 

jejichţ zákonný zástupce pobírá dávku příspěvek na ţivobytí (§21 a §76 zák. č. 111/2006 Sb.) 

946,- Kč měsíčně 

b) ostatní děti nespecifikované v bodě a) tohoto usnesení ve výši 496,- Kč měsíčně 

 

Dotace sportovním oddílům                                            

RM doporučuje ZM schválit předloţený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací 

na činnost sportovních oddílů. 
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Schválení provozního řádu městské trţnice v Litoměřicích 

RM schvaluje „Provozní řád městské trţnice v Litoměřicích“ s účinností od 1. 3. 2012. 

 

Vzetí na vědomí schválení projektu „MAESTRO - Místní Agenda, Energetika, Strategický 

Rozvoj“, který bude podpořen z dotačního programu Švýcarských fondů Ministerstva ţivotního 

prostředí 

RM bere na vědomí schválení projektu „MAESTRO - Místní Agenda, Energetika, Strategický 

Rozvoj“, který bude podpořen z dotačního programu Švýcarských fondů Ministerstva ţivotního 

prostředí. 

 

Schválení podání projektové ţádosti k projektu „Příprava energeticky úsporných projektů 

řešených metodou EPC do dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

RM pověřuje vedení města projednáním materiálu k projektu „Příprava energeticky úsporných 

projektů řešených metodou EPC“ (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) a následně 

předloţením doporučení RM k podání projektové ţádosti do dotačního programu EFEKT 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

 

Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet“    

RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 

10.3.2012. 

 

Z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28. února 2012  
 

Centrum pro zdravotně postiţené děti a mládeţ – SRDÍČKO, p.o. 

RM schvaluje: 

a) s účinností od 1. 3. 2012 výši platby úhrady neinvestičních nákladů za pobyt dítěte 

v ambulantně léčebně preventivní stacionární péči 500,-Kč/ měsíc 

b) kritéria pro přijetí dítěte do ambulantně léčebně preventivní stacionární péče  

c) provozní dobu poskytování sociální sluţby denní stacionář od pondělí do pátku v době od 7:00 

do 15:00 hodin 

d) pracovní řád příspěvkové organizace s účinností od 1. 3. 2012 

e) RM souhlasí s registrací odlehčovací sociální sluţby, dle ustanovení § 44 zákona č.108/2006 

Sb. o sociálních sluţbách 

  

Rezignace člena zdravotní a sociální komise při Radě města Litoměřice 

RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Kamála Meziana (ČSSD) na funkci člena zdravotní 

a sociální komise a odvolává ho z funkce člena komise s účinností od 1. 3. 2012.  

 

Schválení smlouvy na zajištění ekologické výchovy prostřednictvím Střediska ekologické 

výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše, o. s. detašované pracoviště Litoměřice 

na  rok 2012 

RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění ekologické výchovy prostřednictvím Střediska 

ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše, o. s. detašované pracoviště 

Litoměřice na rok 2012. 

Rezignace MUDr. Vysoudila na funkci ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích 

RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Leoše Vysoudila, MBA na funkci ředitele PO Městská 

nemocnice v Litoměřicích ke dni 29. 2. 2012 ze zdravotních důvodů. 
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Z 6. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15. března 2012   

 

Poţadavek na funkční změnu či stavební úpravu stávající stykové křiţovatky u obchodního 

centra Interspar v Litoměřicích 

RM poţaduje ve smyslu ust. § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakoţto orgán obce, na jejímţ 

území má být uskutečněn záměr stavby Obchodní centrum “Na Soutoku” Litoměřice, 

aby v rámci územního řízení k této stavbě došlo z důvodu budoucího navyšování a rozšířování 

parkovacích a obchodních kapacit ve stávajícím areálu ke stanovení: 

a) poţadavku na změnu a přestavbu stávající křiţovatky u Intersparu na silnici I/1 v Litoměřicích 

do podoby funkčního uspořádání “okruţní křiţovatka”, 

b) nového, řádného a úplného posouzení kapacity a uspořádání křiţovatky u Intersparu na silnici 

I/15 v Litoměřicích věcně a místně příslušnými orgány, tj. Policií ČR, KŘP Ústeckého kraje, 

odborem sluţby dopravní policie, Ústí nad Labem a Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem 

dopravy a SH – s vazbou na aktuální stanovisko majetkového správce silnice I/15 Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, na základě investorem předloţené „dopravní studie“ a pověřuje zároveň odbor 

správy majetku města, bytového a lesního hospodářstvíMěÚ Litoměřice uplatněním těchto 

podmínek v řízeních, která budou k dotčené stavbě (záměru) vedena.  

 

Pověření vedením OÚR a dočasné rozšíření schválené systemizace 

RM bere na vědomí pověření Přemysla Pecha vedením Odboru územního rozvoje dnem 1.4.2012 

a dočasné rozšíření schválené systemizace úřadu, spočívající ve vytvoření tabulkového místa 

správní referent územního plánování Odboru územního rozvoje na dobu od 16.3. do 31.3.2012 

za účelem předání funkce vedoucího odboru. 

 

Rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ve věci vydání nemovitostí ve vlastnictví Města 

Litoměřice a doporučení právního zástupce 

RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ve věci vydání nemovitostí 

ve vlastnictví Města Litoměřice a doporučení právního zástupce a pověřuje právní oddělení 

jednat o moţnosti trojdohody v této záleţitosti. 

 

Ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 29. března 2012  
 

a) Vzetí na vědomí organizace akce „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“  

b) Schválení bezplatného zapůjčení mobiliáře a zajištění sluţeb od příspěvkových organizací 

města na akci „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“  

a) RM bere na vědomí organizaci akce „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“. 

b) RM schvaluje bezplatného zapůjčení mobiliáře a zajištění sluţeb od příspěvkových organizací 

města na akci „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“.  

 

Z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. dubna 2012 

 

Poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2012 

Rada města 

a) schvaluje poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2012 dle předloţeného návrhu komise 

sportu při RM 

b) doporučuje ZM poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2012 pro TJ Slavoj Litoměřice, 

TJ Sokol Pokratice – Litoměřice a TJ Slovan Litoměřice  
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Granty v oblasti volného času dětí pro rok 2012 

RM schvaluje:  

a) předloţený návrh komise výchovy a vzdělání na granty v oblasti volného času dětí pro rok 

2012  

b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty 

c) moţnost pouţívat znak Města Litoměřice na všech dokumentech, které souvisejí s realizací 

projektu, a při všech formách jeho propagace 

RM doporučuje ZM schválit navrhované granty v oblasti volného času dětí pro TJ Slavoj 

Litoměřice. 

 

Schválení poskytnutí finančních prostředků z komunitního plánování za rok 2012 

a) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních sluţeb 

na tyto projekty: 

            1/ Název projektu: Odlehčovací sluţba v Litoměřicích 

            2/ Název projektu: Specializované poradenské sluţby pro rodiny v Klubíčku 2012 

            3/ Název projektu: Udrţení stávajících sluţeb Střediska integračních sluţeb Litoměřice 

            4/ Název projektu: Udrţení kvality výměnného programu K-centra Litoměřice 

            5/ Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání seniorů v oblasti počítačové 

gramotnosti 

            6/ Název projektu: Dobrovolníci ve zdravotních a sociálních zařízeních 

            7/ Název projektu: Litoměřický rok seniorů            

b) RM schvaluje uzavření přiloţených smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi: 

            1/ Centrum pro zdravotně postiţené děti a mládeţ – Srdíčko, p. o. 

            2/ Středisko křesťanské pomoci Klubíčko  

            3/ TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s. 

            4/ Oblastní spolek ČČK Litoměřice 

            5/ KLIKA 1, o. s. 

            6/ Pápěří, o. s.  

            7/ Farní charita Litoměřice 

 

Schválení poskytnutí finančních prostředků z Interního grantového systému Zdravého města 

Litoměřice na rok 2012 

RM schvaluje přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města 

Litoměřice na r. 2012 dle návrhu Komise PZM a MA21. 

Z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 4. 2012  
 

Schválení sloţení komise na akce Miřejovická stráň – komunikace Broskvová, Trnkova 

a parkoviště v ul. Ladova                                         

RM schvaluje předloţený návrh na sloţení komise pro otevírání obálek zájemců na akce 

Litoměřice – Miřejovická stráň – Komunikace Broskvová, Litoměřice – Miřejovická stráň – 

komunikace Trnková, Litoměřice – Miřejovická stráň - dešťová kanalizace v ul. Broskvová – 

Trnková a Parkoviště pro osobní automobily Ladova ul. – Litoměřice – Pokratice. 

  

Jmenování nového člena zdravotní a sociální komise. 

RM jmenuje nového člena zdravotní a sociální komise za ČSSD a to paní Matulovou Boţenu, 

bytem Litoměřice – s účinností od 1. 5. 2012. 
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Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání 

přestupků s Obcí Malíč na dobu určitou do 31. 12. 2013. 

  

Z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. května 2012  
 

Prodlouţení pracovního poměru ředitelů/ředitelek a výkonu činnosti ředitelů/ředitelek 

o dalších 6 let 

RM schvaluje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., prodlouţení doby trvání 

pracovního poměru na dobu určitou ředitelů/ředitelek škol nebo školských zařízení o dalších 6 let 

jmenovitě u: Mgr. Petr Krňák, PaedDr. Václav Hanč, Ph.D, Mgr. Milan Sluka, Mgr. Václav 

Červín, Bc. Zuzana Bendová, Václav Neuţil. 

 

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Litoměřice“ a schválení 

uzavření smlouvy 

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Litoměřice“ firmu 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření 

smlouvy na výše uvedenou akci. 

    

Z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. května 2012  
 

Návrh na potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Výměna oken – Mateřská škola, 

provozovna Alšova 86/33, Litoměřice“ a schválení smlouvy o dílo 

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Výměna oken – Mateřská škola, provozovna 

Alšova 86/33, Litoměřice“ firmu  Metall Quatro spol. s r.o., Most, IČ: 61538213 a schvaluje 

podepsání smlouvy o dílo. 

   

Seznámení s výsledky výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní 

školy Litoměřice, Havlíčkova               

RM bere na vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky 

Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32. 

RM jmenuje do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, Mgr. Blanku 

Jeţkovou s účinností od 1. 8. 2012. 

 

Potvrzení vítězných uchazečů VŘ na akce - komunikace Broskvová, Trnková, dešťová 

kanalizace v ul. Broskvová a Trnková a parkoviště pro osobní automobily Ladova ul. 

a) RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci Litoměřice – MS – komunikace 

Broskvová, Litoměřice firmu Herstav, s.r.o., Michelská 60, Praha. 

b) RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci Litoměřice – MS – komunikace 

Trnková, Litoměřice firmu Gardenline, s.r.o., Šeříková 13, Litoměřice. 

c) RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Dešťová kanalizace“ v ul. 

Broskvová a Trnková, Litoměřice – MS firmu Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice. 

d) RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Parkoviště pro osobní 

automobily“ Ladova ul., Litoměřice – Pokratice firmu DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice. 

 

Vzetí na vědomí výroční zprávy Projektu Litoměřice - Zdravé město a MA 21 za rok 2011  

RM bere na vědomí Výroční zprávu Projektu Litoměřice - Zdravé město a místní Agenda 21 

za rok 2011. 
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Z 12. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23. května 2012   
 

Jmenování MUDr. Stanislavy Pánové do funkce ředitelky MěN v Litoměřicích 

RM jmenuje na návrh 2. místostarosty města a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 

23.5.2012 MUDr. Stanislavu Pánovou, nar. 6.1.1965, bytem  U Cihelny 1194/5, Brandýs 

nad Labem, ředitelkou Městské nemocnice v Litoměřicích a to v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2012. 

 

Z 13. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 31. května 2012 
 

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky 

s názvem „Sdruţené sluţby dodávky elektřiny“ a schválení uzavření smluv s vítězným 

uchazečem  

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení - společnost United Energy Trading, a.s., 

IČ 273 86 643, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1 na realizaci nadlimitní veřejné zakázky 

s názvem „Sdruţené sluţby dodávky elektřiny“ a zároveň schvaluje s touto společností uzavření 

smlouvy na dodávku elektrické energie pro období 1. 7. 2012 - 30. 6. 2013. 

  

Ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. června 2012  
  

Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2012 - 2013 

RM schvaluje Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2012 - 2013. 

 

Vyhodnocení nejlepší nabídky - oprava střechy na objektu Mírové náměstí 156/29 

RM vyhodnotila předloţené nabídky na opravu střechy na objektu Mírové náměstí 156/29 

v Litoměřicích a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Kvinta – Radek Patyk, Brňany  

(IČ: 151 62 877) v celkové částce 197.551,89 Kč (vč. DPH).               

  

Z 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19. června 2012   

 

Jmenování členů a předsedy Správní rady PO MěN v Litoměřicích s účinností od 1. 7. 2012 

a schválení platu členů Správní rady 

a) RM jmenuje za členy Správní rady, jako statutárního orgánu příspěvkové organizace Městská 

nemocnice v Litoměřicích s účinností od 01. 07. 2012, tyto osoby: MUDr. Stanislava Pánová, 

MUDr. Leoš Vysoudil a Ing. Vladimír Kestřánek.   

b) RM jmenuje za předsedu Správní rady příspěvkové organizace Městská nemocnice 

v Litoměřicích s účinností od 01. 07. 2012 MUDr. Stanislavu Pánovou. 

c) RM schvaluje plat členům Správní rady Městská nemocnice v Litoměřicích s účinností 

od 01. 07.2012. Stanovení platu se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném 

znění. 
 

Z 16. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. července 2012 
 

Sloţení výběrové komise, seznam oslovených firem a schválení dokumentace k VŘ na akci 

„Vybavení spisové sluţby“ 

a) RM schvaluje dokumentaci k výběrovému řízení na „Vybavení spisové sluţby“ v rámci 

projektu „I. Technologická centra II. Spisová sluţba a vnitřní integrace“  

b) RM schvaluje seznam firem dle jednotlivých výzev, které budou vyzvány k podání nabídek 
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c) RM schvaluje hodnotící komisi k výběrovému řízení na „Vybavení spisové sluţby“  

  

Ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19. července 2012  
 

Odvolání členů Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích 

V rámci sjednocení funkčního období členů Dozorčí rady (DR) Městské nemocnice 

v Litoměřicích a vzhledem k nově schválenému Statutu DR RM odvolává všechny stávající 

členy DR Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 31. 7. 2012 (na příštím jednání RM dne 

2. 8. bude RM jmenovat členy dozorčí rady na další období). 

 

Z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2. srpna 2012  

 

Pronájem bývalého areálu  výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích č.p.2874/1 

v majetku KOVOŠROT GROUP a.s. Děčín  za účelem zřízení zpoplatněného veřejného 

parkoviště 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu bývalého areálu výkupny druhotných surovin 

Na Kocandě v Litoměřicích č. p. 2874/1 se spol. KOVOŠROT GROUP a.s. Děčín za účelem 

zřízení zpoplatněného veřejného parkoviště se zapracováním připomínek Ing. Lončáka. 

  

Jmenování členů Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích 

a) RM jmenuje 6-ti člennou dozorčí radu Městské nemocnice s účinností od 2. 8. 2012 ve sloţení: 

Martin Bukvář, Ing. Radek Lončák MBA, MUDr. Vladislav Procházka, Daniel Sadil, Jan Szántó 

a MUDr. Jana Štěrbová. 

b) RM pověřuje starostu svoláním 1. jednání Dozorčí rady MěN v nejbliţším moţném termínu. 

 

Schválení podání projektové ţádosti k projektu „NEFRELI – New Energy Freital, Litoměřice" 

RM schvaluje podání projektové ţádosti k projektu „NEFRELI – New Energy Freital, 

Litoměřice" na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 

Sasko 2007-2013.  

RM dále: 

a) souhlasí s účastí na projektu a s podáním projektu do programu www.ziel3-cil3.eu společně 

s partnerem projektu městem Freital (Spolková republika Německo) 

b) vyčlení prostředky na celkovou částku rozpočtu města ve výši 7.202.010 Kč  

c) vyčlení prostředky na vlastní podíl města Litoměřice ve výši 10 %, tj. 720.201 Kč 

d) vyčlení prostředky na předfinancování projektu ve výši max. 7.202.010 Kč 
 

Rezignace a jmenování nového člena školské rady 

a) RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Kejře na pozici člena školské rady ZŠ Litoměřice,  

U Stadionu 4,  za zřizovatele ke dni 2.8.2012   

b) RM jmenuje Ing. Radka Lončáka, MBA členem školské rady ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4,  

za zřizovatele ode dne 2.8.2012 
 

Vzetí na vědomí rezignace člena RM 

RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Hassana Meziana na funkci člena Rady města Litoměřic 

ke dni 31.7.2012. 
 

Z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14. srpna 2012  
 

Vzetí na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěţe o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu 

http://www.ziel3-cil3.eu/
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ve veřejné správě, ročník 2012     

RM bere na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěţe o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu 

ve veřejné správě, ročník 2012.  

 

Vzetí na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěţe o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu 

ve veřejné správě, ročník 2012     

RM bere na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěţe o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu 

ve veřejné správě, ročník 2012. 

 

Z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30. srpna 2012  
  

Schválení návrhu aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města, pracovní verze 

metodického pokynu pro strategické řízení a vznik Strategického týmu udrţitelného rozvoje 

RM schvaluje návrh aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města, pracovní verzi 

metodického pokynu pro strategické řízení a vznik Strategického týmu udrţitelného rozvoje. 

 

Z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13. září 2012  

 

Vydání změny č. 2 Územního plánu města Litoměřic 

RM doporučuje ZM vydání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné 

povahy. 

 

Ukončení Koncesní smlouvy na provozování Domova seniorů na Dómském pahorku 

a) RM bere na vědomí návrh Farní charity Litoměřice na ukončení Koncesní smlouvy 

na provozování Domova pro seniory na Dómském pahorku ke dni 31. 12. 2012. 

b) RM jmenuje pracovní skupinu, která bude řešit ukončení Koncesní smlouvy s Farní charitou 

a následně zajistí provoz Domova pro seniory na Dómském pahorku do doby, neţ bude vybrán 

nový provozovatel. Pracovní skupina bude fungovat v tomto sloţení: 

Bc. Zdenka Broumská, Ing. Bc. Renáta Jurková, Růţena Kavková, Jan Szántó a JUDr. Marianna 

Svobodová. 

 

Z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. září 2012  

 

Schválení půjčky pro 1. Geotermální Litoměřice a.s.   

RM doporučuje ZM uzavření smlouvy o půjčce mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a městem 

Litoměřice ve výši 4 mil. Kč. 

  

Z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11. října 2012  
 

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO CCR 

Litoměřice  

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO 

Centrum cestovního ruchu Litoměřice firmu Gerhard Horejsek a spol. s r.o., IČ:00526282. 

 

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO DDM 

Rozmarýn Litoměřice            

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ 

pro PO DDM Rozmarýn Litoměřice firmu Dománský s.r.o., Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, 

IČ: 62914910. 
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Nájemní a licenční smlouva na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech a uţívání ochranných 

známek spojených s pronájmem tohoto areálu se společností Zahrada Čech s.r.o.  

RM schvaluje Smlouvu o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvu k ochranným 

známkám „Zahrada Čech“ se společností Zahrada Čech s.r.o. se sídlem: Litoměřice - Předměstí, 

Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, (IČ: 22794701).  

Projednání názvu ulice „Jasmínová“ v k.ú. Pokratice 

RM doporučuje ZM schválit nově navrţený název ulice „Jasmínová“. 
  

Z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. října 2012  
  

Poskytnutí příspěvku města na veřejnou sbírku „Zhotovení busty V. Havla“ 

RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 12 tis. Kč z rozpočtové rezervy na veřejnou sbírku 

„Zhotovení busty Václava Havla a její umístění v parku Václava Havla v Litoměřicích“. 
 

Uzavření veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv Města Litoměřice na úseku projednávání 

přestupků s obcemi Brňany, Býčkovice, Hlinná, Miřejovice, Mlékojedy, Staňkovice, Velké 

Ţernoseky a Vrutice na dobu určitou do 31.12.2013. 
 

Změna člena školské rady Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 za zřizovatele ke dni 

10.10.2012 

a) RM bere na vědomí vzdání se funkce paní Radky Nacházelové z pozice člena školské rady 

Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 , za zřizovatele ke dni 10.10.2012  

b) RM jmenuje Mgr. Antonína Tyma členem školské rady Základní školy Litoměřice, 

Havlíčkova 32, za zřizovatele ode dne 10.10.2012 
  

Změna člena komise dopravy RM k 1.11.2012 

a) RM bere na vědomí vzdání se členství v dopravní komisi RM pana Milana Kubíčka ke dni 

31.10.2012.  

b) RM jmenuje pana Václava Rottera členem dopravní komise RM od 1.11.2012. 

Z 25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. listopadu 2012  
   

Rezignace členů Komise Projektu Zdravé město a MA21 a jmenování nových členů.  

a) RM bere na vědomí rezignaci člena Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Ing. Jana Lennera a Mgr. Jana Koţešníka s účinností od 30. 09. 2012 

b) RM jmenuje nové členy Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Alenu 

Kaiserovou, Veroniku Vedejovou a Mgr. Petra Krňáka s účinností od 1. 10. 2012 
   

Z 26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. listopadu 2012  
 

Schválení sloţení hodnotící komise a seznamu oslovených uchazečů v řízení o veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci s názvem „ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU TOPOLČIANSKÁ  

447/1, LITOMĚŘICE“ 

RM schvaluje sloţení hodnotící komise, jejíţ činnost bude spočívat v otevírání obálek 

s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů 

a schvaluje seznam oslovených uchazečů v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„ODBOR DOPRAVY Č.P. 447 LITOMĚŘICE, KLIMATIZACE 2.NP“. 
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Z 27. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. prosince 2012  
  

Schválení Plánu prací energetického managementu na období let 2013-2015 dle přiloţeného 

materiálu „Energetický management města Litoměřice - vyhodnocení činností za rok 2012 a plán 

činností na období 2013-2015“ 

RM schvaluje Plán prací energetického managementu na období let 2013 - 2015 dle přiloţeného 

materiálu „Energetický management (EM) města Litoměřice - vyhodnocení činností za rok 2012 

a plán činností na období 2013-2015“.  

 

Z 28. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20. prosince 2012  
  

Schválení uzavření smlouvy o poskytování sluţeb městského architekta 

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Doc. Ing. arch. Janem Muţíkem, 

CSc., Praha 6 za účelem poskytování sluţeb městského architekta Městu Litoměřice. 

  
  

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

LITOMĚŘIC 
 

Z 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 26. ledna 2012  
 

Přejmenování parku U Hvězdárny na park Václava Havla 

ZM schvaluje přejmenování názvu parku „U Hvězdárny“ na park „Václava Havla“.  
 

Z 2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7. 2. 2012 
 

Zaloţení společné obchodní společnosti na provozování areálu výstaviště Zahrada Čech 

ZM schvaluje zaloţení společné obchodní společnosti mezi Městem Litoměřice a firmou EXPO 

CZ s.r.o. Litoměřice dle zadávací dokumentace zveřejněné na úřední desce a na webových 

stránkách města dne 2. 11. 2011. 
 

Z 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 8. března 2012 
 

Schválení společenské smlouvy (zakladatelského dokumentu) společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

a personálního obsazení orgánů společnosti 

a) ZM schvaluje společenskou smlouvu společnosti Zahrada Čech s.r.o. včetně personálního 

obsazení statutárních orgánů se zapracováním připomínek Ing. Bezděky.  

b) ZM bere na vědomí informaci RM, ţe po zaloţení společné obchodní společnosti RM schválí 

uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a společnou obchodní společností 

na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech touto společností, to vše dle zveřejněných podmínek 

soutěţe a návrhu vítězného uchazeče v soutěţi. 

  

Ze 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 19. dubna 2012 

 

Schválení dotací na činnost TJ  

ZM schvaluje:  

a) předloţený návrh RM o poskytnutí dotací na činnost TJ pro rok 2012 
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b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na činnost TJ 

  

Schválení grantů v oblasti sportu a volného času dětí 

a) ZM schvaluje předloţený návrh RM na granty v oblasti sportu a volného času dětí pro r. 2012 

b) ZM schvaluje uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty 

v oblasti sportu a volného času dětí 

 

Z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31. května 2012   

 

Schválení úplného znění zřizovací listiny PO Městská nemocnice v Litoměřicích 

ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Litoměřice 

Příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, IČ: 00830488. 

  

Ţádost Strany zelených o zveřejňování materiálů na webu 

ZM potvrzuje dosavadní způsob zveřejňování dokumentů týkajících se činnosti orgánů města 

a povaţuje jej za dostatečný. 

  

Z 6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 28. června 2012  

 

Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2011 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání 

hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2011 bez výhrad včetně Zprávy 

o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011. 

 

Dotace na podporu kultury a činnosti sportovních oddílů - odvody z loterií a jiných pod. her 

ZM schvaluje:  

a) předloţený návrh na rozdělování odvodů z loterií a jiných podobných her formou dotací 

na podporu kultury a činnosti sportovních oddílů registrovaných na území města Litoměřice 

b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy 

 

Ze 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23. srpna 2012 

 

Zvolení člena rady města   

a) ZM volí do funkce člena Rady města Litoměřic pana Ing. Lukáše Znojemského za politickou 

stranu ČSSD s účinností od 24.8.2012 

b) ZM bere na vědomí rezignaci MUDr. Hassana Meziana na funkci člena Rady města Litoměřic 

ke dni 31.7.2012 

 

Schválení smlouvy o půjčce pro HC Stadion Litoměřice  

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 6 mil Kč HC Stadion Litoměřice se splatností 

do 20. prosince 2014. 

  
Schválení záměru poskytnutí dotace Katedrální kapitule sv. Štěpána 

ZM schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 6 mil. Kč Katedrální kapitule u sv. Štěpána, 

Dómské nám. 9/9, 412 01 Litoměřice, IČ: 46771930, za účelem rekonstrukce katedrály 

sv. Štěpána v Litoměřicích, a to za podmínky získání dotace z fondu EHP / Norsko. 
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Zveřejňování materiálů pro zasedání ZM a zápisů výborů při ZM a komisí při RM 

ZM schvaluje zveřejňování podkladů k zasedání zastupitelstva města a zápisů z jednání výborů 

při ZM a komisí při RM na webových stránkách města Litoměřic. 

 
Z 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4. září 2012 

 

Vydání Změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy (OOP) 

a) ZM si ověřilo, ţe zpracovaná změna č. 2 územního plánu Litoměřice, není v rozporu: 

1. s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 

2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dne 5. 10. 2011, na základě 

                usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011 

3. s výsledkem řešení rozporů 

4. se stanovisky dotčených orgánů 

5. se stanoviskem krajského úřadu 

  

b) ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za pouţití § 43 odst. 

4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 84 odst. 2 písm. 

x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává změnu č. 2 územního 

plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy (OOP) 

 

Schválení uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. 

a Městem Litoměřice  

ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků mezi 1. Geotermální Litoměřice 

a.s. a Městem Litoměřice.  

 
Z 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15. listopadu 2012 

  

Schválení ţádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2013 včetně schválení 

spoluúčasti města  

ZM schvaluje podání ţádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2013 včetně 

schválení spoluúčasti města ve výši 165.080,- Kč. 

 

Schválení názvu ulice „Jasmínová“ v k.ú. Pokratice  

ZM schvaluje pojmenování nově vznikající ulice dle přiloţeného podkladu jménem „Jasmínová“.  

 

Rezignace Ing. Kvapila na funkci člena FV při ZM a jmenování nového člena 

ZM bere na vědomí rezignaci ing. Petra Kvapila na členství ve Finančním výboru při ZM. 
 

Provedení kontroly Kontrolním výborem při ZM 

ZM ukládá Kontrolnímu výboru při ZM provést kontrolu vypsání výběrového řízení na nákup 

rentgenových přístrojů (C ramen) MěN v Litoměřicích, na které poskytlo Město Litoměřice 

účelovou dotaci. PO MěN v Litoměřicích předloţí KV veškeré potřebné doklady s osobní účastí 

příslušných pracovníků vedení. Kontrolnímu výboru poskytne případnou právní pomoc právní 

oddělení města. Kontrolu provede KV co nejdříve. 
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Z 10. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13. prosince 2012 

 

Návrh rozpočtu Města Litoměřice na rok 2013 

ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013. 
 

Schválení aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Litoměřice 

ZM schvaluje aktualizovanou verzi návrhové části Strategického plánu rozvoje města 

 

Vzetí na vědomí TOP 10 problémů  

a) ZM bere na vědomí TOP 10 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou 

b) ZM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit problémy vzešlé z veřejného 

projednání a ověřené anketou na základě zpracované „Důvodové zprávy“ 

  

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 – označování psů 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 , kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 1/2011 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů. 

 

Iktové centrum Městské nemocnice v Litoměřicích 

ZM souhlasí se zněním níţe uvedeného stanoviska a prohlášení, které bude nedílnou součástí 

ţádosti Městské nemocnice v Litoměřicích předkládané do 13. výzvy Integrovaného operačního 

programu, oblasti intervence 3.2 Sluţby v oblasti veřejného zdraví, zveřejněné MZ ČR dne 

15.11.2012 a pověřuje starostu Města jejich podpisem. 

 a) Následovalo znění stanoviska zřizovatele Městské nemocnice k realizaci projektu - 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice 

v Litoměřicích: 

  b) Následovalo znění čestného prohlášení o spolufinancování projektu - Modernizace a obnova 

přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích: 

 

 

Události chronologicky: 
 

L E D E N 
 

Česká republika: 

 

Církevní restituce vláda schválila. 

Vláda dnes (11.1.2012) schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Hlasování bylo  

jednomyslné. Podle návrhu zákona, který vychází z loňské dohody tří vládních stran 

se 17 českými církvemi, vyplatí stát církvím od roku 2013 za třicet let 59 miliard korun. V úvahu 

má přitom být brána inflace. Celkově by se tak částka mohla vyšplhat na 78,9 miliardy aţ 96,24 

miliardy korun. 

Církve také mají dostat zpět 56 procent majetku, o který přišly za minulého reţimu. Cílem 

majetkového vyrovnání je i ukončení státního financování církví. Přechodné období před 

odstřihnutím financování církví od státního rozpočtu by podle dohodnutých předpokladů mělo 

začít v roce 2013 a trvat 17 let. 
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Litoměřice: 
 

Loď s květinami pro Václava Havla 

Ponton s květinovými dary, které lidé přinášeli k rakvi exprezidenta Václava Havla, proplul 

v neděli 1. ledna 2012 naším regionem. Ve Štětí, Roudnici, Litoměřicích, Lovosicích a dalších 

obcích plavbu sledovaly tisíce lidí.  

S myšlenkou smuteční plavby, která má symbolicky uzavřít Havlovu ţivotní pouť, přišli 

hudebník Michael Kocáb a výtvarník David Černý. Havlovy blízké totiţ dojalo mnoţství květin, 

které lidé přinesli k rakvi prezidenta, a nechtěli je jen tak zlikvidovat.  

Ponton s remorkérem a doprovodným plavidlem 1.1.2012 dopluje aţ do Ústí nad Labem. 

V pondělí doplují do Děčína, kde pietní akce, jeţ začala v sobotu (31.12.2011) v Praze, skončí 

vhozením květin do Labe.  

 

Průměrná doba vyřízení nové občanky se prodlouţila na dvacet minut 

Chodba před správním oddělením se plní lidmi z Litoměřic i okolí. Občanské průkazy mohou 

od nového roku vydávat pouze obce s rozšířenou působností. Doposud si mohli občané o průkaz 

zaţádat ve všech obcích s matrikou. Vzhledem k novému systému zpracování ţádostí, který je 

zavedený z největší míry kvůli vydávání občanských průkazů s elektronickým čipem, se však 

vydávání občanek soustředilo pouze do obcí s rozšířenou působností. 

Dalším důvodem k prodlouţení doby vyřízení celé ţádosti je to, ţe fotografie na nový občanský 

průkaz se musí pořizovat ve speciálním „boxu“. Z toho důvodu se vyřízení celé ţádosti 

prodlouţilo na dvacet minut.  

 

„Královna chemie“ a zachránci stařenky přijati starostou 

Královnu chemie Ústeckého kraje Markétu Pilneyovou a dva ţáky Základní školy Boţeny 

Němcové ve středu dopoledne (11. ledna 2012) přijal ve své kanceláři starosta Litoměřic 

Ladislav Chlupáč. 

Studentce litoměřického gymnázia, odborně vedené pedagoţkou Ludmilou Šimánkovou, popřál 

k vynikajícím výsledkům dosaţeným v oblasti chemie. Elišce Horové a Michaelu Štefanovi, 

kteří při roznášení vánočních balíčků určených seniorům pomohli stařence v nesnázích, 

poděkoval za citlivý přístup. 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=88522&idc=604552&ids=12796&idp=85017&url=http%3A%2F%2Fhrave-aukce.takeit.cz%2Fprodukt%2Fbavit-se-hrat-a-vitezit-8046917
http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=79483&idc=604552&ids=10486&idp=76369&url=http%3A%2F%2Fmonada.takeit.cz%2Fprodukt%2Freflexni-masaz-plosky-nohy-6856902-6856902
http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=69684&idc=604552&ids=5818&idp=66855&url=http%3A%2F%2Fmesto-usti-nad-labem.takeit.cz%2Fprodukt%2Fstatutarni-mesto-usti-nad-labem-1278682-1278682
javascript:void(0)
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Oktavánka Markéta Pilneyové byla v rámci Mezinárodního roku chemie vyhlášena Královnou 

chemie Ústeckého kraje. Její úspěchy v této oblasti jsou přitom dlouhodobějšího rázu. I letos 

získala v nejnáročnější kategorii A první místo v chemické olympiádě Ústeckého kraje. 

Kvalifikovala se tak do národního kola, jeţ proběhne na konci ledna. 

Eliška s Michaelem zase starostovi vyprávěli o tom, jak se jim nikdo neozýval z bytu, na který 

zvonili. Protoţe se jim to nějak nezdálo, tak se ptali u sousedů, jestli o paní nevědí více. 

Aţ se dozvonili na sousedku, která měla od bytu stařenky klíče. Po odemčení jsme zjistili, 

ţe stará paní upadla a leţí celou noc na zemi. Bez pomoci druhého nedokázala vstát,“ popsali 

příběh ţáci osmé třídy ZŠ Boţeny Němcové. K události došlo v prosinci při distribuci vánočních 

balíčků zakoupených městem seniorům, jimţ zdravotní stav neumoţnil zúčastnit 

se předvánočního posezení, který pro ně organizovalo město Litoměřice. 

 

Ú N O R 
 

Česká republika: 
 

Přímá volba prezidenta Senátoři schválili přímou volbu prezidenta 

Dnes, dne 8. února, senát schválil zavedení přímé volby prezidenta. Ústavní novelu přijal beze 

změn po více neţ pětihodinové debatě. Nástupce Václava Klause si tak budou příští rok vybírat 

lidé místo parlamentu. Podpořilo to 49 ze 75 přítomných senátorů. 

Hlavu státu budou moci vybírat všichni voliči podobným systémem, jakým volí senátory, tedy 

ve dvou kolech. Kandidát na prezidenta bude muset mít podporu petice, kterou podepíše alespoň 

50.000 občanů starších 18 let, nebo nejméně dvaceti poslanců či deseti senátorů. Přímou volbu 

bude vyhlašovat předseda Senátu, a to nejpozději 90 dnů před jejím konáním. 

 

Litoměřice: 
 

Marta Lutišanová odchází do důchodu 

Za dlouholetou a obětavou práci se zdravotně handicapovanými dětmi poděkoval na radnici 

starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč Martě Lutišanové. Vedoucí Centra pro zdravotně postiţené 

děti a mládeţ Srdíčko, které je příspěvkovou organizací města, totiţ odchází do starobního 

důchodu. Na její místo dnes nastoupila 46 letá Bc. Ivana Humlová, která vyhrála výběrové řízení 

a s účinností od 1. února ji radní jmenovali do funkce. 
  

Starosta přijal vynikajícího pedagoga, hudebníka a sbormistra 

Za celoţivotní přínos v oblasti školství a kultury poděkoval dnes (2.2.2012) starosta Litoměřic 

Ladislav Chlupáč Adolfu Škardovi vynikajícímu pedagogu, hudebníku, sbormistru, bývalému 

řediteli školy a organizátoru jazzových kaváren, u příleţitosti jeho sedmdesátých narozenin. 

Ve školství pracoval 44 let. Z toho 30 let vedl Základní školu v Křešicích, kde zaloţil dětský 

pěvecký sbor Sluníčko. 
 

Společnost EXPO.CZ vyhrála výběrové řízení na provoz výstaviště 

Právní analýza potvrdila, ţe společnost EXPO.CZ splnila zadávací podmínky výběrového řízení 

na provozování výstaviště Zahrady Čech. Na základě tohoto výsledku litoměřičtí radní schválili 

společnost EXPO.CZ, jediného účastníka výběrového řízení, jako jeho vítěze. Je tak 

pravděpodobné, ţe s ním město Litoměřice vytvoří obchodní společnost, s níţ bude provozovat 

od roku 2013 výstaviště. 
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Zastupitelé rozhodli o budoucnosti výstaviště  

Litoměřičtí zastupitelé rozhodli na mimořádném jednání v úterý 7. února, ţe partnerem města 

v nové obchodní společnosti, která bude provozovat výstaviště, se stane společnost EXPO.CZ. 

Učinili tak i přes protesty jednatelů a zaměstnanců společnosti VÝSTAVY, současného nájemce 

výstaviště, jemuţ končí smlouva o pronájmu 31. prosince tohoto roku. Ti upozorňovali na riziko, 

ţe výstavnictví v Litoměřicích výběrem společnosti EXPO.CZ končí. 

 Areál zůstane v majetku města, které mění pouze partnera pro jeho provoz. Navíc město získá 

po dlouhé době moţnost mluvit do rozvoje výstaviště a ovlivnit charakter pořádaných akcí.  

 

Tiskové prohlášení k odstoupení ředitele nemocnice 

Ke dni 29. února 2012 odstoupil na vlastní ţádost z funkce ředitele Městské nemocnice 

v Litoměřicích MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. Důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedly, jsou 

zdravotní. MUDr. Vysoudil dále zůstává pracovat v nemocnici jako lékař. Do doby jmenování 

nového ředitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení, je vedením nemocnice pověřen 

náměstek pro ekonomiku a provoz Ing. Vladimír Kestřánek, MBA. 

 

B Ř E Z E N 
 

Litoměřice: 
 

Litoměřice obhájily stříbro 

Město Litoměřice i letos získalo od Ministerstva vnitra stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné 

správě za realizaci MA21 jako jedné z efektivních metod kvality ve veřejné správě. Starosta 

Ladislav Chlupáč ocenění převzal ve středu (29. února) v Praze, a to v rámci 8. Národní 

konference kvality ve veřejné správě. 

Ministerstvo vnitra kaţdoročně oceňuje úspěšné postupy místních samospráv 

v oblasti kvality veřejné správy. Ocenění je udělováno za praktické uplatňování zásad 

udrţitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností, ale také za uplatňování dalších 

metod kvality ve veřejné správě a za inovaci. Cílem je přitom vytvářet procesy, které příznivě 

ovlivní kvalitu ţivota nejen současných obyvatel měst, ale také ţivot příštích generací.  

 

Na radnici zavlála vlajka Tibetu 

Řada měst a obcí na Litoměřicku 

se v sobotu 10. března připojila 

ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením 

této vlajky. Celosvětová kampaň vznikla 

v polovině devadesátých let 

v západní Evropě s cílem poukázat 

na dlouhodobé porušování lidských práv 

v Tibetu. Česká republika se ke kampani 

připojuje pravidelně od roku 1996. 

Tibetské národní povstání začalo 

10. března 1959. Kořeny povstání sahají 

do rozmezí let 1950-1951, kdy Čínská 

lidově osvobozenecká armáda vnikla 

na tibetské území a zabrala jej. 
Pracovník Městského úřadu vyvěšuje vlajku Tibetu 
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Litoměřice si domů přivezly stříbro  

Dvě ocenění v letošním 9. ročníku krajské soutěţe Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst 

a obcí si přivezli zástupci naší radnice. Stříbro získali za druhou nejlepší elektronickou sluţbu, 

respektive za uţitečný a přehledný systém elektronických map. Jejich prostřednictvím například 

lze získat informace o trase linek MHD, rozmístění kontejnerů, specifikaci míst umoţňujících 

připojení k internetu a mnohé další uţitečné informace. Stejného ocenění se Litoměřicím dostalo 

i za nejlepší webové stránky města. 

 

Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří otevřela dveře 

V pondělí 19. 3. 2012 uplynulo přesně 36 let od chvíle, kdy zdejší krajina získala statut chráněné 

krajinné oblasti. Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ke dni tohoto výročí 

uspořádala „Den otevřených dveří“. 
 

D U B E N 
 

Litoměřice: 
 

Starostové diskutovali na Dómském pahorku o sociálních sluţbách 

Představit principy, cíle a moţnosti komunitního plánování na regionální úrovni bylo cílem 

setkání starostů okolních obcí. Pozvání ke kulatému stolu v Domově na Dómském pahorku 

přijaly 18. dubna dvě desítky lidí. Akce se konala za přítomnosti zástupců poskytovatelů 

sociálních sluţeb, kteří působí nejen v Litoměřicích, ale i v okolí. Účastníci získali základní 

informace o komunitním plánování prostřednictvím Michala Polesného z Centra komunitní práce 

Ústí nad Labem, zhlédli krátký dokumentární film o sociálních sluţbách nabízených 

v Litoměřicích, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zástupci obcí měli moţnost získat bliţší 

informace o poskytovaných sluţbách, pro zájemce z jejich řad byla připravena prohlídka domova 

pro seniory Na Dómském pahorku nebo Hospice sv. Štěpána. Zájem některých přítomných 

o zapojení do komunitního plánování na regionální úrovni nabídl příleţitost dát komunitnímu 

plánování na Litoměřicku nový kvalitativní rozměr. Diskuse se zástupci okolních obcí se konala 

v rámci projektu Inovace procesů komunitního plánování sociálních sluţeb na střednědobé 

období let 2011-2012 ve městě Litoměřice.  

 

K V Ě T E N 
 

Česká republika: 
 

Partnerství měst pokračuje výstavou v Topolčiankách 

Pětice litoměřických fotografů se v těchto dnech prvního květnového týdne představuje 

na 3. ročníku mezinárodní fotografické výstavy ve slovenských Topolčiankách. Akce navazuje 

na loňskou úspěšnou prezentaci členů fotoklubu FOTOP Topolčianky, kteří vystavovali u nás 

nejprve v Divadle K. H. Máchy a potom ve fotogalerii litoměřické nemocnice. 

Litoměřice a Topolčianky jsou spřátelená města. Základ poloţily dlouholeté kontakty dvou škol 

(ZŠ Na Valech a ZŠ Topolčianky). V posledních letech převzali štafetu fotografové a výsledkem 

jsou zmíněné výstavy. Před dvěma lety v Topolčiankách vystavoval fotoreportér Deníku Karel 

Pech a Petr Hermann, neúnavný litoměřický organizátor nejen fotografického ţivota. Nechybějí 

ani na té nynější, kde se spolu s patnácti topolčianskými přáteli fotografie představují kolekcí  
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„Paměť dřeva“ (Petr) a „Českým středohořím“ (Karel). Dále zde vystavuje Jarmila Kacarová 

„Nalezená zátiší“, Josef Rotter „Věţe a víţky nejen z výšky“ a Miroslav Zimmer na téma 

„Městem i přírodou“. Výstava v krásných prostorách topolčianského zámku potrvá do 6. května. 
 

Litoměřice 
 

Titul rekordmana roku 2012 putuje do Litoměřic 
Litoměřický vláček s vagóny z recyklovatelného materiálu, utvořený na počest zachránce 

ţidovských dětí sira Wintona, byl v Pelhřimově o víkendu (9. a 10. května) vyhlášen 

„Kolektivním rekordmanem roku 2011“. Stalo se tak na festivalu „Pelhřimov - město rekordů“, 

organizovaném agenturou Dobrý den, která vydává Českou knihu rekordů. Vyhlašovány jsou 

přitom rekordy předchozího roku, které zvítězily ve veřejném hlasování. Akci za velké mediální 

pozornosti a s podporou Zdravého města Litoměřice uspořádala 19. května na litoměřickém 

náměstí Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA). V jejím průběhu byl přímo na náměstí 

sestaven vlak dlouhý 445,8 metru, který tvořilo celkem 1061 vagónků. Do akce se tehdy zapojilo 

25 mateřských, základních a středních škol a neziskových organizací z Litoměřic a okolí.  

V Pelhřimově převzali titul i hlavní cenu pro Litoměřice z rukou hejtmana kraje Vysočina Jiřího 

Běhounka a místostarosty Pelhřimova Tomáše Dufka zástupkyně ředitele školy Ivana Jiřičová 

a litoměřický zastupitel Petr Hermann, předseda národní sítě Zdravých měst. Stalo se tak 

o uplynulém víkendu v průběhu slavnostního galavečeru. 
 

Litoměřice hostily ministry obrany zemí Visegrádské čtyřky 

Ve čtvrtek a v pátek 3. a 4. května se v Litoměřicích v rámci českého předsednictví 

v tzv. Visegrádské čtyřce (V4) uskutečnilo zasedání ministrů obrany zemí V4. Delegaci ČR jako 

hostitelské země povedl ministr obrany Alexandr Vondra, který jednání ministrů obrany řídil. 

Polsko bude na jednání zastupoval ministr obrany Tomasz Siemoniak, Maďarsko ministr obrany 

Csaba Hende a delegaci Slovenska vedl státní tajemník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec. 

Ministři obrany V4 v průběhu zasedání diskutovali další kroky při výstavbě společného bojového 

uskupení EU (tzv. EU Battlegroup), které na svém nedávném zasedání v Mikulově doporučili 

náčelníci generálních štábů armád zemí V4. Ministři obrany se dále věnovali agendě 

nadcházejícího summitu NATO v Chicagu a konkrétním návrhům spolupráce iniciovaným 

zeměmi V4 v oblasti tzv. Smart Defence. V neposlední řadě ministři obrany projednali výsledky 

dosavadního průběhu českého předsednictví a věnovali se rovněţ přípravě návrhů k dalšímu 

prohloubení spolupráce Visegrádského regionálního uskupení. Na závěr zasedání pak ministři 

obrany V4 podepsali společné komuniké shrnující vývoj v oblasti obranné spolupráce v rámci 

V4. 
 

Vedení města uctilo 8. května památku obětí druhé světové války 

Uctít památku obětí 2. světové války přišel 8. května k pomníku na hřbitově a následně 

i k památníku Richard spolu se zástupci Sdruţení Čechů z Volyně Josef Kozák (ten zde 

zastupoval i Obec legionářskou a Svaz bojovníků za svobodu) a místostarosta Karel Krejza. 

Vzdali zde úctu obětem sovětské a americké armády, obětem domácího odboje, letcům a všem 

těm, kteří bojovali proti fašistické okupaci naší vlasti.  

 

Sochařka představila bustu Václava Havla 

V prosinci zesnulý Václav Havel bude mít v Litoměřicích svoji bustu. Podobu bronzového díla, 

umístěného na kamenném podstavci, představila v pondělí 14. května na tiskové konferenci 

akademická sochařka Alţběta Kumstátová z Litoměřic. Busta bude umístěna v Parku Václava 
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Havla (vedle domu kultury) a odhalena bude v den prezidentových nedoţitých 76. narozenin, 

tedy 5. října. 

Mladá litoměřická sochařka věří, ţe se jí podaří vytvořit plastiku tak, aby působila svěţím, 

lehkým a přesto uceleným dojmem a nešla proti duchu myšlenek a osobnosti Václava Havla. 

Do její horní třetiny vloţí kovový plát, jeţ má vyčnívat z hranolu v trojúhelníkovém, mírně 

se zvedajícím útvaru. Tento detail poslouţí k poloţení či zavěšení květin. Zabývala se 

i rozměrem díla. „Václav Havel byl člověkem, kterým měl dar být i v nejvyšší státní funkci 

mimořádně civilní. Také proto bude plastika jen o málo vyšší neţ průměrně velký člověk,“ 

uvedla Alţběta Kumstátová. Umístěna bude před vegetací porostlou západní zídkou u jednoho 

z rybníčků.  

Náklady na realizaci díla jsou vyčísleny na zhruba 200 tisíc korun. Padesát tisíc korun plánuje 

uvolnit město Litoměřice, stejnou částku senátor Alexandr Vondra prostřednictvím Nadačního 

fondu Kalich. Dalších sto tisíc korun má zajistit veřejná sbírka, které byla v této souvislosti 

vyhlášena.  

 

Slovenská delegace navštívila hrad 

V pátek 18. května navštívila Litoměřice delegace ze Ţilinského samosprávného kraje v čele 

s předsedou Jurajem Blanárem. Představitelé obou krajů loni v lednu podepsali v Ţilině dohodu 

o vzájemné spolupráci, která se zaměřuje na oblasti cestovního ruchu, školství a podnikání. 

Program pro delegaci začínal jiţ ve čtvrtek 17. 5., kdy navštívili Děčínskou kotvu. V pátečních 

dopoledních hodinách pak zavítali v doprovodu starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče do prostor 

zrekonstruovaného Hradu Litoměřice. Zde ocenili především ojedinělé propojení historie 

a moderní architektury a vkusně zařízené kongresové prostory. 

 

Nemocnici povede ţena 

MUDr. Stanislava Pánová vyhrála výběrové řízení na místo ředitele Městské nemocnice 

v Litoměřicích. Rozhodnutí výběrové komise, která vybírala ze třech uchazečů, bylo 

jednomyslné. Sedmačtyřicetiletou lékařku z Brandýsa nad Labem 23. května radní jmenovali 

do funkce s účinností od 1. června. 

 

Světový den bez tabáku „31. květen 2012“  
Ve spolupráci Společnosti plánování rodiny a sexuální výchovy zastoupené lektorkou Alenou 

Kuldovou a Městské nemocnice v Litoměřicích zastoupené MUDr. Kubátem z interního oddělení 

byla realizována ke Světovému dni bez tabáku zajímavá a neobvyklá výchovně vzdělávací akce, 

zaměřená na dospívající mládeţ. Proběhla v Kulturním domě v Litoměřicích a zúčastnili se jí 

studenti střední pedagogické školy a soukromé střední školy Ladislava Šrejbra. 

MUDr. Kubát, který vede Centrum léčby závislosti na tabáku v Litoměřicích, zaujal studenty 

svou prezentací „Vliv tabáku na lidský organismus“. Podrobně vysvětlil funkci mozku a jeho 

závislost na nikotinu.  

 

Modelky předvedly fairtradové oblečení přímo na náměstí  

Po červeném koberci stoupaly koncem května na molo umístěné před Knihovnou K. H. Máchy 

v Litoměřicích modelky. Sledoval je nejen starosta Ladislav Chlupáč, ale i delegace z afrycké 

Malawi a s nimi i více neţ stovka hostů vernisáţe výstavy Svět supermarketů, které předcházela 

módní přehlídka fairtradového oblečení. 

Návštěvníci viděli kolekci batikovaných triček. Textilie přitom byly barveny výhradně přírodními 

barvivy, jako výtaţky z rostlin nebo koření. Nechyběly ani sukně, topy a hedvábné, ručně vyšíva-  
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né šátky. Letní pestrobarevné šaty byly ušity z biobavlny, která není chemicky ošetřována, 

je ručně sbírána, a tím pádem poskytuje zaměstnání více lidem. K vidění byly i šaty vytvořené 

metodou „block print“, tedy technikou ručního potisku bavlny. Je zaloţena na oţivení 

starodávného řezbářského umění a tiskařství, které vyţaduje zručnost a přesnost řemeslníků. 

Účastníci přehlídky měli moţnost vidět modely ušité v severozápadní části Indie, v oblasti zvané 

Rajestan. Přestoţe byly navrţeny pro Evropany, nezakryly v sobě prvky indického původu. 

Šperky, které předvedly modelky, byly vyrobeny ručně a výnosy z prodeje přímo pomáhají 

v chudých komunitách. 

Po přehlídce následovala v knihovně vernisáţ výstavy Supermarket SVĚT. Aţ do srpna lidé 

mohou zhlédnout velkoformátové fotografie z afrického Malawi, jejichţ autorem je německý 

fotograf. Vernisáţ výstavy spojená s módní přehlídkou byla jedním z výstupů mezinárodního 

projektu Aware&Fair, jehoţ je město Litoměřice partnerem. 

 

Č E R V E N 
 

Litoměřice: 
10 let Zdravého města Llitoměřice  

Na náměstí bylo v pátek 15. června ţivo. 

Jiţ deset let se totiţ Litoměřice mohou jako 

významný partner asociace Národní sítě 

Zdravých měst České republiky pyšnit 

titulem Zdravé město. Zdravé město se 

zabývá všemi oblastmi ţivota ve městě, 

které mohou mít vliv na zdraví 

a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze 

o stav prostředí, ale zejména o ţivotní 

styl lidí a o jejich pocit spokojenosti 

ve městě. 

Oslavy probíhaly za aktivního přispění 

jednotlivých partnerů projektu z řad 

příspěvkových organizací města 

a nestátních neziskových organizací,  

kteří pro školy a veřejnost připravily 

na náměstí v rámci své prezentace 

tvořivé dílny jako např. výrobu 

šperků, přáníček, soutěţní aktivity 

a další zajímavé činnosti. Všichni, 

kteří na náměstí přišli, mohli akci 

podpořit svým zapojením, namalovat 

obraz s tématikou města, kde se nám 

všem chce ţít. Podařilo se namalovat 

obraz plný sluníček, kytiček a jiných 

pozitivních symbolů v délce 116,7 

metru.   

http://zdravemesto.litomerice.cz/kalendar-akci/329-156-vyroi-10-let-zdraveho-msta-litomice.html
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Bohatý kulturní program probíhal na dvou pódiích, kde se postupně vystřídaly převáţně místní 

soubory se svým hudebním, tanečním nebo divadelním představením. Obohacením programu 

bylo vystoupení Jaroslava Uhlíře. K příjemnému strávení slavnostního odpoledne přispěla 

i moţnost občerstvení zajištěná opět aktivními partnery. 

V průběhu oslav byly nejdříve předány certifikáty majitelům fairtradových provozoven 

a za dlouhodobou spolupráci byli oceněni aktivní partneři Zdravého města Litoměřice. Toto 

ocenění získali v kategorii osobnosti Petr Hermann, Alena Kuldová a František Praţák. 

V kategorii organizace získaly ocenění Knihovna K. H. Máchy, Středisko ekologické výchovy 

SEVER, Preventivně informační skupina Policie ČR, Městská policie Litoměřice, Krajská 

hygienická stanice Ústí nad Labem, Zdravá škola - LINGUA UNIVERSAL, Střední pedagogická 

škola J. H. Pestalozziho, Oblastní spolek Českého červeného kříţe, Dětské zastupitelstvo města 

Litoměřice a za metodické vedení byla oceněna Národní síť zdravých měst ČR. 

Oslavy v průběhu celého pátečního dne navštívila přibliţně tisícovka lidí. 

 

Den památky obětí komunismu si připomněli Litoměřičtí  

Jména jako Milada Horáková nebo Heliodor Píka zněla o středečním dopoledni 27. června 

podloubím litoměřické radnice. U bronzové pamětní desky si členové Konfederace politických 

vězňů spolu se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem připomněli Den památky obětí 

komunismu. Učinili tak právě v den, kdy byla v roce 1950 popravena Milada Horáková. 

Na skutečnost, ţe na rozdíl od nacistických za komunistické zločiny proti lidskosti nebyl nikdo 

potrestán, upozornila ve svém projevu Růţena Šubrtová, členka litoměřické organizace 

Konfederace politických vězňů. 

 

Č E R V E N E C 
 

Litoměřicko: 
 

Cyklobus a Podřipský motoráček zahájily v červenci prázdninovou sezonu 

Cyklobus i pro pěší, který jezdí do Českého středohoří a Podřipska, zahájil svou prázdninovou 

sezónu. Cyklobusem se mohou svést jak cyklisté, tak pěší turisté. Prázdninová sezóna nabízí 

kromě jiţ zavedených sobotních tras nové nedělní okruţní jízdy, které začínají v 14,30 

v Litoměřicích, pokračují přes Lovosice, Třebenice, Klapý, Libochovice, Peruc, Mšené-lázně, 

Budyni nad Ohří a jsou zakončeny v Roudnici nad Labem. 

Trasa cyklobusu a příjezdové či odjezdové časy jsou dobře kombinovatelné s vlakovou dopravou 

Podřipského motoráčku, který jezdí v sobotu trasu Roudnice nad Labem - Libochovice - 

Litoměřice a zpět, v neděli jezdí trasu Roudnice nad Labem - Libochovice - Louny a zpět. Kaţdou 

neděli jezdí spolu s motoráčkem přípojný vůz s názvem Bixeum. Bixeum je ţelezniční přípojný vůz 

Bix 557 s expozicí mapující historii dráhy na Podřipsku. Cyklobus i pro pěší a Podřipský 

motoráček jsou tedy o prázdninách v provozu kaţdou sobotu a neděli.  

 

Litoměřice: 
 

Do Litoměřic přijela Madeleine Albrightová 
Litoměřice navštívila v neděli 22.7.2012 bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine 

Albrightová. Přijela na pozvání senátora Alexandra Vondry, v jehoţ doprovodu navštívila 

Terezín, a poté poobědvala s osobnostmi zdejšího regionu v litoměřickém hotelu Salva Guarda. 

V Terezíně jí nejprve sklář Jan Huňát sejmul otisk dlaně pro Galerii křišťálových dotyků. Potom 
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slavná Češka společně se senátorem poloţila květiny na Národním hřbitově a prohlédla 

si kolumbárium. Následně odjela do Litoměřic, kde ji přivítal starosta Ladislav Chlupáč 

s manţelkou. Věnoval jí broţ z českého granátu, knihu Dějiny města Litoměřice a vína 

pocházející ze zdejších vinic.  

 

Hasiči mají čerpadlo, které čerpá 90 000 litrů za hodinu 

Obrovské velkokapacitní čerpadlo české výroby mají k dispozici litoměřičtí hasiči. Ti nacvičovali 

obsluhu zařízení v pátek 13.7.2012 na Lodním náměstí u Labe. 

Čerpadlo v kontejnerové nástavbě nákladního auta slouţí především při odčerpávání vody 

z lagun při povodních. Celé zařízení je sloţeno ze tří kontejnerů, přičemţ jeden nese motor 

a samotné čerpadlo, druhý kontejner obsahuje hadice, navijáky a další výbavu a třetí kontejner 

obsahuje plováky, protoţe jednotka můţe být umístěna i na plováky a lze ji na lagunu umístit 

jako plovoucí. Při sestavování je potřeba minimálně osmi lidí a jeřábu kvůli těţkému 

a rozměrnému zařízení. 

 

Čínští filmaři navštívili Litoměřice 

Více neţ třícetičlenný televizní tým z Číny navštívil v pondělí večer 16.7. Litoměřice. Zastavil 

se zde na cestě z Polska a Německa do Prahy. Cestu zprostředkovává německá společnost a celé 

putování nese název Za pohádkami bratří Grimmů. Na místech, která jsou spjata s pohádkami, 

natáčí tým díly dětského pořadu, který se vysílá po celé Číně. 

V Litoměřicích se nenatáčelo, ale hosté byli okouzleni krásou města a rádi by dále 

spolupracovali, projevili i zájem vytvořit partnerství Litoměřic s některým z čínských měst. 

Čínské skupiny se ujali zástupci Centra cestovního ruchu Litoměřice, s nimiţ hosté absolvovali 

prohlídku města. Hosté byli nadšeni především architekturou města. 

 

S R P E N 
 

Litoměřice: 
 

Řidiči zapomínají, ţe auto není trezor 

Samolepku simulující rozbité okno mohou na svém automobilu najít řidiči na parkovištích 

nákupních centrem, kteří ve vozidle ponechali volně leţet své věci. Auto tak bezděky vystavují 

zájmu zlodějů. Varovat je před takovým jednáním je cílem akce „Auto není trezor“, kterou 

v průběhu prázdnin realizuje Preventivně informační skupina Policie ČR a městská policie. Činí 

tak v rámci projektu Prevence kriminality.  

Dnes 9. srpna probíhala jiţ čtvrtá akce tohoto typu, a to na parkovišti u nákupního centra 

Interspar a OBI. 
 

Z Á Ř Í  
 

Litoměřice: 
 

 
V pondělních ranních hodinách (3. 9. 2012) odešel ve věku šedesáti devíti let 

akademický malíř Jan Grimm. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Mimo své malířské profese byl také dlouholetým provozovatelem hotelu Salva Guarda, byl 

jednou z vůdčích osobností iniciativy, která vedla k instalaci sochy K. H. Máchy na úpatí Mostné 

hory, pořádal Máchovské večery a řadu dalších aktivit. Svým působením oţivil kulturní ţivot 

v Litoměřicích. Pořádal řadu uměleckých i hudebních akcí, podílel se na pozvednutí odkazu 

Karla Hynka Máchy, nechal citlivě zrestaurovat a zrekonstruovat kulturní památku - dům Salva 

Guarda. Byl to všestranný člověk, se spoustou dobrých nápadů. Podílel se na mnohých kulturních 

akcích - osobně i finančně. Pro kulturní obec je jeho odchod velikou ztrátou. 

Poslední rozloučení s touto významnou osobností proběhlo v sobotu 8. 9. 2012 v 10 hodin 

v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích za účasti rodiny, přátel a příznivců. 

 

 
 

Veřejné fórum 
Veřejné fórum, pořádané ve středu odpoledne (12. září) v Domě kultury v Litoměřicích, 

u příleţitosti projednávání nového návrhu Strategického plánu rozvoje města (SPRM) Litoměřice 

probíhalo pod názvem „Jaké budou Litoměřice v roce 2030?“. Cílem bylo seznámit obyvatele 

s připravovaným návrhem SPRM a formou společné diskuze získat připomínky a náměty 

k dalšímu rozvoji města. Na akci nechyběl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a místostarostové 

Karel Krejza, Jan Szántó a Václav Červín. 

Občané v několika sekcích, v nichţ diskuse probíhala pod vedením odborných garantů, 

definovali celkem deset nejaktuálnějších problémů. Následně označili aktivitu, která by podle 

nich měla získat podporu ve výši 10 tisíc korun. Tentokráte ji dostane Hospic sv. Štěpána 

v Litoměřicích. Novinkou byla účast studentů, kteří se prvně aktivně účastnili diskuse. Jejich 

návrhy, kterými byly vybudování nadchodu pro chodce u horního nádraţí a aquaparku 

v Jiříkových kasárnách, získaly velkou podporu. V tabulce problémů se umístily na předních 

místech. 

Na setkání, v jehoţ průběhu bylo vytipováno "Desatero problémů Litoměřic", přišlo kolem 150 

účastníků. 

 

Identifikace TOP 10 problémů města na období let 2012/2013: 
 

                Navrţený problém / Počet hlasů 
 

1.            Multigenerační odpočinkové zóny / 32 

2.            Nadchod pro chodce u horního nádraţí / 23 

3. – 4.     Vybudování přivaděče od nového mostu do Pokratic / 19 

3. – 4.     Vybudování aquaparku v kasárnách, přidruţeno geot. Vrtu / 19 

5.            Údrţba zeleně a její zvyšování - stromořadí / 16 

6.            Posílení sociální práce s mládeţí / 13 

7. – 9.     Bytová politika pro nízkopříjmové domácnosti / 12 

7. – 9.     Moderní trţnice / 12 

7. – 9.     Zachování stávajících oddělení nemocnice / 12 

7. – 9.     Moderní trţnice / 12 

10. – 11. Zvyšování parkovací kapacity na sídlištích – parkovací domy / 11 

10. – 11. Omezení hluku a zajištění pořádku u nočních podniků / 11 
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Britští a němečtí novináři navštívili Litoměřice 

V uplynulém týdnu se Litoměřice staly středem zájmu zahraničních novinářů. Zástupci zejména 

britských médií (Daily Telegraph a Sunday Times Travel Magazine, Financial Times, The 

Porterhouse), kteří se zajímali hlavně o pivovary, si město prohlédli ve čtvrtek 20. září. Zaujala 

je historie Litoměřic a byli ohromeni mnoţstvím a krásou litoměřických památek. Na dotaz, jak 

se jim v Litoměřicích líbí, odpovídali v superlativech. “Je to krásné město s dlouhou historií, 

která byla důleţitá pro vývoj české kultury”, řekl EvanRail (New York Times), který je znalcem 

České republiky a autorem kniţního průvodce po českých pivovarech. Kromě prohlídky města 

novináři absolvovali také exkurzi v místních minipivovarech Labuť a Koliba. Akce byla 

organizována Ústeckým krajem a agenturou Czech Tourism.  

Druhá akce tohoto druhu, rovněţ organizovaná Ústeckým krajem, se týkala německých médií. 

Skupina německých novinářů, zajímajících se o cyklistiku a Labskou stezku přijela do Litoměřic 

v pátek. Novináři navštívili centrum města a absolvovali prohlídku věţe Kalich. Zároveň 

si vychutnali rušnou atmosféru města v době počínajícího vinobraní. 

 

Vydávání sKaret na Litoměřicku začalo 

Od 17. září vydává litoměřický úřad práce karty sociálních systémů. Během prvních dvou dnů 

jich vydal více neţ  sedmdesát a předpokládá, ţe v září vydá padesát tisíc sKaret a poţádá 

o výrobu dalších. 

Prostřednictvím sKaret si mohou příjemci sociálních dávek od září svoji podporu vybírat z nově 

zřízených účtů. 

 

Ř Í J E N  
 

Česká republika: 
 

Datum konání přímé volby prezidenta České republiky 

1. října oznámil předseda Senátu Milan Štěch termín konání volby prezidenta České republiky. 

Termín volby prezidenta byl stanoven na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. V případě, 

ţe postoupí do druhého volebního kola více kandidátů, coţ je velice pravděpodobné, bude se 

druhé kolo volby prezidenta kontakt 25. a 26. ledna. 2013. První i druhé kolo proběhne v pátek 

od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Ústavní zákon stanovuje konání 

prezidentských voleb v posledních 60 dnech volebního období, nejzašší termín je však třicet dnů 

před koncem volebního období úřadujícího prezidenta republiky. 

 

Krajské a senátní volby 2012 

Volby do Senátu probíhaly ve stejný datum i čas jako senátní volby (probíhaly v pátek 12. října 

od 14 do 22 hodin a v neděli 13. října od 7 do 14 hodin), obě obálky můţete vhodit najednou, 

jsou jen barevně odlišené. 

SENÁTNÍ VOLBY 

Pro kaţdého kandidáta je vydán samostatný hlasovací lístek, volič dává hlas přímo jednotlivému 

kandidátovi tím, ţe lístek s jeho jménem vybere a v úřední obálce vhodí do hlasovací urny 

ve volební místnosti. 

V prvním kole bude nový Senátor zvolen jen v případě, ţe získá nadpoloviční většinu hlasů. 

To je ale spíše rarita, častěji dojde ke kolu druhému. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším 

počtem hlasů a hlasuje se uţ jen pro jednoho či druhého. Zvolen je pak ten, který získá více hlasů. 

Případné druhé kolo senátních voleb proběhne následující víkend. Případné druhé kolo senátních 

voleb proběhne následující víkend. 
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Protoţe v prvním kole senátních voleb nezískal nikdo z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, 

muselo se konat druhé kolo. Do druhého kola senátních voleb postoupili za Litoměřicko 

a Slánsko Jitka Sachetová (KSČM) a Hassan Mezian (ČSSD). 

O druhé kolo senátních voleb v obvodu Litoměřicko a Slánsko byl mezi voliči překvapivě nízký 

zájem. Hlasovat přišlo pouze 16,84% voličů. Poprvé byly volební místnosti uzavřeny v pátek 

ve 22 hodin. V té době se účast voličů pohybovala okolo deseti procent. Z preferencí je patrné, 

ţe voliči jiných stran se přiklonili k ČSSD. 

KRAJSKÉ VOLBY 

Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, ţe si volič můţe vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, 

hnutí nebo koalice, které chce dát svůj hlas a podpořit ji v krajských volbách. Pokud chcete 

někoho z kandidátky vyzdvihnout na vyšší místo, můţete mu dát preferenční hlas, tedy 

zakrouţkovat ho. Takto můţete označit nejvýše čtyři jména. Podmínkou k tomu, aby se dostali 

na přední místa je, aby získali nově alespoň 5 % preferenčních hlasů ze všech platných.  

Obyvatelé Ústeckého kraje ve volbách do krajského zastupitelstva mohli vybírat z 19 stran 

a hnutí. Hrálo se celkem o 55 míst. 

Krajské volby v Ústeckém kraji jsou u konce. Drtivě zvítězili komunisté. KSČM  získala 25,26 

procenta hlasů, v zastupitelstvu obsadí 20 křesel. Jako druhá se umístila ČSSD, které 16,13 

procenta hlasů zajistí 13 mandátů, následují Severočeši.cz s 12,02 procenta hlasů a devíti 

mandáty a dále ODS s 9,68 procenta hlasů a sedmi  mandáty a hnutí PRO! kraj s 8,15 % hlasů 

a ziskem šesti mandátů. Ţádná z dalších stran a hnutí nepřekonala pětiprocentní hranici nutnou 

pro vstup do zastupitelstva.  

K volbám přišlo 33,94 procenta oprávněných voličů z celkového počtu 663 440 voličů zapsaných 

v seznamech.  

Dosavadním členům zastupitelstva zanikl mandát ukončením hlasování druhého dne voleb, tedy 

13. října 2012 ve 14 hodin. Do konání ustavujícího zasedání nově zvolené zastupitelstva, resp. 

do zvolení nových samosprávných krajských orgánů vykonávají pravomoci dosavadní rada kraje, 

dosavadní hejtmanka a dosavadní náměstek hejtmanky.  

 

Litoměřice: 
 

Slavnostní odhalení busty 

Václava Havla v Litoměřicích  

V pondělí 8. října odpoledne se za 

účasti Dagmar Havlové 

uskutečnilo slavnostní odhalení 

busty Václava Havla v parku 

nedaleko centra, který rovněţ 

nese jméno prvního 

polistopadového prezidenta. 

Dagmar Havlová poděkovala 

především sochařce Alţbětě 

Kumstátové. Přítel bývalého 

prezidenta Alexandr Vondra 

připomněl jeho činnost za 

komunismu i podíl na pádu totalitního reţimu. Zmínil, ţe i po odchodu z prezidentského křesla 

byl Havel celosvětově uznávanou osobností.  
Vzdát hold Havlově památce přijeli i jeho přátelé-hudebníci. Kapela Jazz Conspiracy v čele 
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s členem The Plastic People of the Universe Vratislavem Brabencem zahrála také skladbu, která 

poprvé zazněla na Velikonoce roku 1978 u Havlových na chatě na Hrádečku. 

Na slavnost se přišly podívat zhruba tři stovky lidí. Dílo bylo hrazeno z příspěvku města, 

Nadačního fondu Kalich a z darů 

dobrovolných dárců. Celkem se 

vybralo přes dvě stě tisíc korun. 

 

Konference energetického managementu  

Konference energetického managementu a Paktu starostů a primátorů, probíhala 23. a 24. Října 

v Gotickém hradu v Litoměřicích, skončila ve středu v konferenčním sále litoměřického hradu. 

Zúčastnili se jí zástupci Ministerstva ţivotního prostředí, krajského úřadu a řada zástupců měst, 

obcí, regionů a jejich partnerů, kteří mají zájem o dlouhodobé prosazování úspor energie 

a vyuţívání obnovitelných zdrojů na municipální úrovni. Nechyběli ani odborníci, kteří 

demonstrovali příklady přímo z praxe. 

 

http://tema.novinky.cz/velikonoce
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Dvoudenní akci pořádalo město Litoměřice ve spolupráci s evropským sdruţením měst a obcí 

zaměřených na udrţitelnou energetiku organizací EnergyCities. Uskutečnila se pod záštitou 

Evropské komise a s podporou Ministerstva ţivotního prostředí. Fakt, ţe se konala 

v Litoměřicích, přitom není náhodný. Město totiţ patří mezi významné propagátory vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie. Jiţ několik let pracuje na geotermálním projektu. V neposlední 

řadě zatepluje školní budovy a patří mezi první města, která hledají cesty vedoucí k energetickým 

úsporám v provozu budov nacházejících se v jejich majetku. 

 

Hrob generála Chábery i letos zaplavily květiny 

Čestný občan města Litoměřice, pilot druhé světové války a generál letectva Františka Chábera 

by se letos doţil sta let. Jeho památku tak jako kaţdoročně přišla k hrobu na litoměřickém 

hřbitově uctít v úterý 29. října u příleţitosti 13. výročí jeho úmrtí řada osobností, včetně 

příbuzných, přátel a příslušníků čáslavské letky, jejímţ čestným velitelem se František stal. 

 

1. Národní fairtradová konference přilákala osm desítek účastníků 

V Litoměřicích se v úterý 30. října konala vůbec první Národní fairtradová konference, která 

přilákala na 80 účastníků z celé republiky z nejrůznějších oblastí. Přijeli zástupci veřejné správy 

i samosprávy, jiţ certifikovaných fairtradových měst a škol, zájemci o získání tohoto titulu 

a koordinátoři Zdravých měst. 

Nechyběli studenti, zástupci neziskových organizací a další aktivní občané se zájmem 

o zodpovědné nakupování. Do příprav celé akce bylo zapojeno několik partnerských organizací. 

Hlavním organizátorem bylo město Litoměřice, jedno z prvních fairtradových měst v ČR. 

Na organizaci se podílely také Fairtrade Česká republika a nevládní organizace Na Zemi. 

Konferenci rovněţ podpořila Ekumenická Akademie Praha.  

Konference probíhala s podporou Ministerstva ţivotního prostředí. V úvodním bloku proto 

vystoupila i Marie Petrová, tajemnice pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády 

pro udrţitelný rozvoj, která hovořila o souvislostech fair trade a místní Agendy 21.  

Vzácným hostem konference byla Jenny Foster z Velké Británie, která pracuje jiţ šest let jako 

koordinátorka programů fair trade v Bristolu – v jednom z nejzelenějších měst Evropy. 

Pro všechny zúčastněné byla velkou inspirací ohledně způsobů zapojení místních obchodníků 

do fair trade a získávání veřejné podpory pro své kampaně. Konference byla doplněna o několik 

příkladů dobré praxe, ať jiţ v podání ţáků základní Masarykovy školy v Litoměřicích či Romany 

Šafránkové, středoškolské učitelky z Volyně, která je členkou řídící skupiny Fairtradového města 

Volyně. V odpoledním bloku následovala panelová diskuse, v průběhu níţ měli účastníci 

příleţitost vyjasnit si otázky, které v souvislosti s fair trade či se zapojením do kampaní 

vyvstávají. Celá akce byla zakončena módní přehlídkou fairtradového oblečení, které dodala 

společnost Ona Fair. 

 

L I S T O P A D 
 

Litoměřice: 
 

Ţivotní jubileum oslavil zastupitel Petr Hermann 

Návraty do oblíbených litom. zákoutí, ale i návrat k černobílé fotografii. Tak lze ve stručnosti 

vysvětlit motto výstavy, kterou u příleţitosti svého ţivotního jubilea zahájil 9.11.2012 fotograf 

a zastupitel Petr Hermann v Divadle K. H. Máchy. Snímky zde budou vystaveny do konce roku.  
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Hledáček fotoaparátu tentokrát zaměřil na místa nacházející se v historickém jádru města. 

Prostřednictvím jedenatřiceti děl sděluje, ţe tato zákoutí má opravdu rád. Vernisáţe se zúčastnila 

více neţ stovka návštěvníků. S blahopřáním k fotografovým sedmdesátinám vystoupil starosta 

města Ladislav Chlupáč i zástupce fotoklubu Porta František Diviš.  

 

Zastupitelé uctili 17. listopad  

Zástupci Konfederace politických vězňů, zastupitelé města a další osobnosti se sešli ve čtvrtek 

15. listopadu v podloubí radnice. Společně poloţili květiny a zapálili svíčky u pamětní desky 

instalované před třemi lety na památku obětí nedemokratických reţimů. 
 

Litoměřice pozici na špici obhájily 

Město Litoměřice jiţ popáté obhájilo kategorii B (dosud nejvyšší) sady kritérií Místní agendy 21. 

Upevnilo tak svou pozici na špici Národní sítě Zdravých měst v ČR. V Kaiserštejnském paláci 

v Praze převzali 20. listopadu z rukou senátorky Boţeny Sekaninové zástupci města certifikát. 

Litoměřice reprezentoval starosta Ladislav Chlupáč, politik Zdravého města Petr Hermann 

a zástupci oddělení projektů a strategií MÚ Antonín Tym, Jaroslav Klusák a Rita Vlčková. 
 

Elektronická mapa bezbariérových tras v soutěţi obstála 

Litoměřice získaly třetí místo za elektronickou verzi mapy bezbariérových tras města. Stalo 

se tak v rámci sedmého ročníku soutěţe nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy 

v ČR Egovernment The Best - 2012 KPMG, kterou pořádá magazín Egovernment ve spolupráci 

s poradenskou společností KPMG. Udílení cen proběhlo 19. listopadu v Obecním domě 

v Praze. Cílem soutěţe je představit projekty od lokálního významu na obcích aţ po centrální 

projekty, které zasahují celou veřejnou správu. 

 

Litoměřice jiţ mají svůj vánoční strom 

Dvanáctimetrový vánoční strom od soukromého dárce z Litoměřic jiţ stojí na litoměřickém 

Mírovém náměstí. Zdobit jej budou během dnešního dne (30.11.). Rozsvícení je naplánované 

na 5. prosince 2012 od 16 hodin. Při slavnostní akci zazpívá dívčí skupina 5Angels a vokální 

seskupení Appendix, vystoupí Iveta Blanarovičová, zatančí také skupina Funky Dangers. 
 

P R O S I N E C 
 

Litoměřice: 
 

Vánoční strom rozzářil litoměřické náměstí 

Vánoční strom, který byl darem pro město od soukromníka, s novými ledkovými ozdobami 

rozsvítil starosta města Ladislav Chlupáč ve středu 5. prosince krátce před osmnáctou hodinou. 

Zároveň všem popřál krásné a spokojené vánoční svátky a úspěšný rok 2013. Vrcholil 

tak mikulášsky laděný program, který v 15.30 hodin zahájili trubači. 
V 15.45 vystoupila na podiu litoměřická taneční skupina Funky Dangers. V 16 hodin vystoupila 

dívčí skupina 5Angels. O hodinu později se několika stovkám dětí a dospělých představila 

zpěvačka Yvetta Blanarovičová. Středeční večer na Mírovém náměstí zakončilo litoměřické 

vokální uskupení Apendix. 
 

Za úraz chodce město zodpovídá jen výjimečně 

Za stav chodníků odpovídá dle novely zákona o pozemních komunikacích město. V loňském roce 

v této souvislosti řešil majetkový odbor městského úřadu čtyři ţádosti o náhradu škody způsobe - 
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né následkem úrazu, který se stal vlivem pádu na neschůdném chodníku. Ţádná z nich nebyla 

řešena soudní cestou. Vţdy došlo k dohodě. Celkem město vyplatilo na odškodnění necelých 10 

tisíc korun. Jeden případ zůstává v řešení. 

V této souvislosti ale vedoucí majetkového odboru upozorňuje, ţe vlastník chodníku neodpovídá 

za škody vţdy, kdy je schůdnost nějakým způsobem zhoršena. Závadou ve schůdnosti se rozumí 

taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou chodec nemůţe předvídat při pohybu 

přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím 

a jejich důsledkům. 

Laicky řečeno, závadou ve schůdnosti chodníku je myšlena například zamrzlá kaluţ na jinak 

hladkém a čistém chodníku nebo místo, kde na hladký a čistý chodník vytéká voda, která namrzá, 

či náhlý výtluk na jinak stavebně bezproblémovém povrchu chodníku. „Coţ znamená, ţe 

v případě stavů chodníků běţných v zimním období, kdy jsou pokryté vrstvou sněhu, ledu nebo 

námrazou, nelze hovořit o nepředvídatelné závadě ve schůdnosti. 

 
V parku Václava Havla plápolají 

svíčky. 
Lidé 18. prosince uctili v parku 

Václava Havla prezidentovu památku. 

Uctít první výročí úmrtí prvního 

českého prezidenta přišel i starosta 

Ladislav Chlupáč. Malou orchidej 

poloţil vedle busty, která byla letos na 

podzim odhalena. Uctít památku přišli 

i další lidé a nebyli pouze z Litoměřic. 

 
 
 

 
 

 

 

II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA, 

     HOSPODÁŘSKÝ ŢIVOT 
 

 

a) Hospodaření města 
 

Rozpočet města Litoměřic na rok 2012 
Rozpočet města je vyrovnaný a úsporný  

Město Litoměřice vstupuje do nového roku se schváleným rozpočtem. Finanční výbor splnil slib 

a zastupitelům včas předloţil vyrovnaný rozpočet. Není tak nutné připravovat rozpočtové 

provizórium na první měsíce roku 2012. Zastupitelé na svém posledním, prosincovém jednání 

předloţený rozpočet napříč všemi politickými stranami jednomyslně schválili. 
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Očekávané příjmy nového rozpočtu dosahují 354 milionů korun. Celkové výdaje jsou plánovány 

v objemu 377 milionů korun. I přesto je rozpočet ve své celkové bilanci vyrovnaný. Zbývající 

rozdíl je tvořen finančními zůstatky z nedokončených akcí roku 2011, které se do kapitoly příjmů 

zapojují jako další financování nového rozpočtu. Příprava rozpočtu probíhala ve spolupráci 

s jednotlivými odpovědnými místostarosty a vedoucími odboru v tvůrčí a konstruktivní 

atmosféře, ale jednání byla náročná s ohledem na poţadavek vyrovnané bilance běţných příjmů 

a výdajů. 

Prodej majetku, který tento deficit do jisté míry saturoval v předchozích letech, dobíhá. V roce 

2012 se počítá s mnohem menším příjmem například z prodeje bytů, který dosáhne jen pěti 

milionů korun. Ještě v roce 2011 přitom bylo rozpočtováno 28 milionů korun korun. Nůţky mezi 

příjmy města a jeho výdaji by se tak nejen z tohoto důvodu mohly nekontrolovatelně rozevřít, 

čemuţ je třeba zabránit. Proto se při jednáních finančního výboru velmi pečlivě zvaţoval kaţdý 

výdaj, zejména pak kaţdá investiční akce a posuzovala její uţitečnost, případně návratnost. 

Omezeny byly také výdaje na zpracování nových projektů, provozní výdaje městského úřadu, 

ale i některé granty. Po několika letech tak město například nebude podporovat instalaci solárních 

panelů na ohřev teplé uţitkové vody, na něţ dosud majitelé domků mohli získat třicetitisícovou 

dotaci. Coţ ale neznamená, ţe s tímto typem podpory Litoměřice končí. Zavedena můţe být opět 

v dalších letech, pokud to ekonomická situace města dovolí. Snahou při sestavování rozpočtu 

na rok 2012 bylo maximální zachování všech preferovaných sluţeb pro občany města Litoměřice. 

V oblasti investičních akcí jsou prioritou ty, na které se podaří získat dotace. Rozpočet například 

počítá s devíti miliony korun, jeţ by měly představovat podíl města v případě získání dotace 

na modernizaci autobusového nádraţí. Další čtyři miliony jsou pro rok 2012 vyčleněny 

na revitalizaci Jiráskových sadů, pro něţ získaly Litoměřice grant ve výši 25 milionů korun 

od nadace Proměny. Jiţ samozřejmostí jsou pokračující opravy mateřských a základních škol, 

údrţba města, investice do zeleně a podobně. Absolutní prioritou je však dokončení projektu 

geotermální energie, který v případě realizace zajistí rozvoj města na mnoho let dopředu. 

 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 
 

(Usnesení Zastupitelstva Města Litoměřic z 15.12.2011) 
 

 

Kapitola Příjmy Výdaje Financování 

01    odbor ekonomický  246 477,00  69 350,00  23 804,00 

02    odbor správní  34 853,00 74 658,00 1 579,00  

03    odbor škol., kult., sportu a pam. péče  14 967,00 103 296,00 0,00  

04    odbor správy majetku města a OLH a ÚSBH 20 363,00 8 440,00 0,00  

05    odbor ţivotního prostředí 5 145,00 31 552,00 0,00  

06    odbor sociálních věcí a zdravotnictví 213,00  23 842,00  5 463,00 

07    odbor - stavební úřad  500,00  45,00  0,00  

08    odbor územního rozvoje  3 799,00 33 352,00 -10 992,00 

09    městská policie  2 160,00 15 883,00 -58,00 

23    oddělení obrany a krizového řízení 0,00  583,00 0,00 

24    odbor - obecní ţivnostenský úřad  700,00 0,00  0,00  

85    odbor dopravy a silničního hosp. 19 040,00 4 090,00 0,00  

91    oddělení projektů a strategií  6 460,00 12 120,00 2 738,00 

celkem 354 677,00 377 211,00 22 534,00 
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UPRAVENÝ ROZPOČET ROKU 2012 
 

(Poslední schválená rozp. opatření - Usnesení zastupitelstva Města Litoměřic 13.12. 2012) 
 
 

Kapitola Příjmy Výdaje Financování 

01    odbor ekonomický  267 475,10 62 674,50 28 735,00 

02    odbor správní  37 148,40 81 779,00 1 674,00 

03    odbor škol., kult., sportu a pam. péče  24 035,00 121 962,00  0,00  

04    odbor správy majetku města a OLH a ÚSBH 37 727,00 8 665,00 0,00  

05    odbor ţivotního prostředí 8 619,00 31 493,00 0,00  

06    odbor sociálních věcí a zdravotnictví 9 130,50 34 052,50 0,00  

07    odbor - stavební úřad  300,00 30,00 0,00  

08    odbor územního rozvoje  8 233,00 32 872,00 -38 512,00 

09    městská policie  2 100,00 15 883,00 -58,00 

23    oddělení obrany a krizového řízení 7,00 590,00 0,00  

24    odbor - obecní ţivnostenský úřad  700,00 0,00  0,00  

85    odbor dopravy a silničního hosp. 21 910,00 3 679,00 0,00  

91    oddělení projektů a strategií  2 766,00 18 310,00 0,00 

celkem 420 151,00 411 990,00 -8 161,00 
 

Město Litoměřice vypsalo v lednu granty 

Město Litoměřice vypsalo granty pro rok 2012. Celkem je vedení radnice připraveno rámci šesti 

vypsaných programů rozdělit téměř milion korun. Uzávěrka příjmu ţádostí u některých z nich je 

jiţ 20. února. Coţ je případ Programu podpory pracujícím s dětmi a mládeţí, jehoţ cílem je 

podpořit jednorázové projekty zabývající se smysluplným trávením volného času. Celková výše 

grantu je 70 tisíc korun a představuje částečnou kompenzaci nákladů na akce kulturní, 

vědomostní, ekologické, sportovní a jiné, jeţ se konají na území města. Ţadatelem můţe být 

kdokoli. 

Stejnou částkou disponuje odbor školství, kultury a památkové péči městského úřadu i v případě 

obdobného Programu podpory pracujícím s dětmi a mládeţí. Určen je ale pouze pro školy 

a školská zařízení, které s přispěním grantu pořádají různé akce, mezi nimi i olympiády. 

I v případě tohoto programu je uzávěrka příjmu ţádosti 20. února. Do stejného data musejí zaslat 

ţádost odboru i ti, co chtějí získat grant z Programu podpory sportovním klubům 

a tělovýchovným jednotám na výkonnostní a zájmový sport. Dotace ve výši 180 tisíc korun je 

určena jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové sportovní akce pro děti a mládeţ. 

Radní vyhlásili i Program podpory v oblasti kultury, na který vyčlenili 300 tisíc korun.  

Za Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice zodpovídá oddělení projektů a strategií 

městského úřadu. Jde o systém podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí 

přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality ţivota obyvatel v něm. Pro letošní rok je připraveno 

150 tisíc korun. 

Město vyhlásilo i Program podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost 

občanů v sociální oblasti. Dotace v celkové výši 200 tisíc korun je určena jako částečná 

kompenzace nákladů souvisejících s organizováním akcí pro občany města Litoměřice v sociální 

oblasti. 
 

Město přidalo sportovcům  

Litoměřičtí sportovci si polepší. O zhruba 400 tisíc korun více neţ loni rozdělí v letošním roce 

sportovní komise města sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Nejvyšší částku ve výši 
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850 tisíc korun dostanou hokejisté. O zhruba polovinu méně basketbalisté. 350 tisíc korun pak 

půjde litoměřickému fotbalu. 

- Jednorázové dotace pro SK a TJ: HC Stadion lední hokej 850 000, Slavoj BK basketbal 

420 000, FK Litoměřice fotbal 350 000, Sport Judo judo 180 000, TJ Slavoj veslování 120 000, 

T.T.C. stolní tenis 100 000, TJ Slavoj hokejbal 80 000, TJ Slavoj šerm 60 000, SK GT Pokratice 

trampolíny 60 000, TJ Slavoj tenis 30 000. 

- Podpora města určená sportu se však neskládá pouze z jednorázové dotace. Oddíly totiţ 

dostávají i příspěvek dle výše členské základny. V letošním roce to je celkem 450 tisíc korun. 

Nárok na tuto dotaci však nemají oddíly, které dostaly jednorázovou dotaci. 

- Třetí oblast podpory sportu zahrnuje granty přidělované na jednotlivé sportovní akce. 

V letošním roce tak například dostane veslařský oddíl 15 tisíc korun na organizaci 

58. Litoměřické mezinárodní regaty, pět tisíc korun TJ Sokol Pokratice na fotbalový turnaj 

přípravek, stejnou částku i florbalisté na 14. ročník Litoměřické florbalové superligy a další. 

Celková částka dosahuje 180 tisíc korun. 

 

b) Hospodářský ţivot (průmysl, zemědělství, obchod) 
 

Ţivnostníci poţadují zlevnění parkovného 

Ţivnostníci v centru Litoměřic začínají být zoufalí. Město před časem zvýšilo parkovné 

a prodlouţilo i čas, kdy řidiči musí za odstavení svého auta na Mírovém náměstí a jeho okolí 

platit. 

Právě zvýšení cen parkovného, spolu s dopady ekonomické recese, je podle mínění litoměřických 

podnikatelů příčinou poklesu jejich trţeb. 

Především v sobotu se zpoplatnění parkování velmi negativně projevilo na trţbách obchodníků, 

které poklesly aţ o 30 procent, jak tvrdí předseda Sdruţení litoměřických ţivnostníků Vlastimil 

Chovaneček, který v minulých dubnových dnech zaslal dopis se ţádostí o sníţení cen parkovného 

Radě města Litoměřice. Některé provozovny jiţ v sobotu vůbec neotvírají. V méně 

frekventovaných přilehlých ulicích k náměstí, jako je například Pekařská nebo Velká Krajská, je 

jiţ zcela uzavřeno několik obchodů a provozoven, coţ je důsledek draţšího parkování v centru 

Litoměřic. Pan Chovaneček se spolu se svými kolegy domnívá, ţe není v pořádku, kdyţ poplatek 

za parking často převaţuje svojí hodnotou nákup v igelitce, pokud je parkování draţší neţ 

noviny, párek a rohlíky nebo kafe. Před zdraţením, které začalo platit od 1. ledna 2011, řidiči 

zaplatili za půlhodinu parkování 5 a za kaţdou další hodinu 10 Kč, nyní je to 10 Kč za půl hodiny 

a za kaţdou další započatou hodinu dvacet korun. 

 

Farmářské trhy 

Na Kostelním náměstí v Litoměřicích proběhly v sobotu 14. 4. od 8 do 12 hodin první 

litoměřické farmářské trhy v letošním roce. 

Vzhledem k časnému termínu nebyla ještě k dostání česká zelenina a ovoce, ale přesto na 

návštěvníky čekal bohatý sortiment domácích, čerstvých produktů. 

Litoměřické farmářské trhy nabídly sadbu zeleniny a květin, balkónové květiny, sušené 

česnekové a cibulové copy, sušenou kořenovou a naťovou zeleninu, sušené bylinky, 

sterilizovanou zeleninu, hlívu ústřičnou, ovocné koncentráty, ovocné mošty a dţusy, 100% 

jablečnou šťávu, medy, medovinu, čaje, kvasnicový nefiltrovaný leţák z Minipivovaru Labuť, 

kávové nápoje a kávové produkty ze soukromé praţírny kávy Longberry, domácí mostecké 

těstoviny, klasické české pekárenské výrobky, trvanlivý perník, kravské, kozí a ovčí sýry, 

jogurty, kefíry, tvarohy, čerstvé kravské a kozí mléko, čerstvé maso, čerstvé uzeniny, sádlo 

škvarky a zavařená hotová jídla. 
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Tak jako v loňském roce byl zajištěn prodej ţivých ryb – kapr, pstruh, amur a také prodej 

chlazených čerstvých ryb, a to jak kuchaných tak i filetovaných - pstruh, jeseter a siven.  

Prostor byl ponechán také vzdálenějšímu koutu naší republiky a to Valašsku, jeţ se prezentovalo 

pravými Valašskými koláči o průměru 32 cm známými jako Frgále.  

Litoměřické farmářské trhy se budou konat pravidelně kaţdých čtrnáct dní, vţdy od 8 do 12 hod.  

 

Nové výzkumné a vývojové centrum firmy Hennlich 

Společnost Hennlich Industrietechnik dnes (1. 6. 2012) otevřela nově dostavenou část areálu, 

jehoţ součástí je i Výzkumné a vývojové centrum HENNLICH. Stavba za 120 milionů korun 

umoţní firmě další rozvoj produktů zaměřených především na ochranu ţivotního prostředí 

a vyuţívání obnovitelných zdrojů energií. 

Zhruba čtvrtinu prostředků na největší investici v historii firmy získala společnost z Operačního 

programu podnikání a inovace spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie. Díky investici se 

rozšířil stávající areál firmy na dvojnásobek. To umoţní její další rozvoj v dlouhodobě 

perspektivních oborech.  

Nová budova zahrnuje výrobní a administrativní část a samotné výzkumné a vývojové centrum. 

Výrobní činnosti budou mít přímou návaznost na výzkumné, vývojové a inovační aktivity tohoto 

centra. Ve výrobní části areálu se bude firma zabývat mimo jiné výrobou nakládacích zařízení 

pro bezprašnou nakládku sypkých hmot a dalších nově vyvinutých zelených technologií. Díky 

tomu bude moci realizovat dlouhodobý plán zvýšení podílu vlastní výroby. 

 

Nový vzhled vína z Litoměřic 

Vinař Miloslav Kopecký 

ukazuje nový vzhled etiket 

litoměřických vín. 

Svatomartinské víno, konkrétně 

odrůdu Müller Thurgau, letos 

připravují také v Litoměřicích. 

Současně s uvedením tohoto 

vína na trh Klášterní vinné 

sklepy Litoměřice – Agrofrukt 

Kamýk představují také nový 

vzhled etiket svých vín. 

Ke změně přistoupili po mnoha 

letech. Stalo se tak souběţně 

se změnou sklepmistra 

vinařství. Svatomartinský 

Müller je tedy první víno, 

na kterém si zákazníci mohou prohlédnout novou etiketu. „Je to typické mladé víno, velice svěţí, 

s pikantní kyselinkou. Určitě je zajímavé. Produkce Svatomartinských kaţdoročně stoupá. Letos 

by v Čechách a na Moravě měla přesáhnout hranici dvou milionů lahví.  
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III. ÚPRAVA MĚSTA, DOPRAVA, SPOJE, ZMĚNY    

       ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

L E D E N 
 

Nový dopravce MHD  

Od 1. ledna letošního roku je provozovatelem MHD v Litoměřicích semilská dopravní společnost 

BusLine. Vítězného uchazeče nabídkového řízení vybrala koncem loňského roku rada města 

v reţimu mimořádné situace poté, co smlouvu městu vypověděl Dopravní podnik Ústeckého 

kraje. 

Radní zároveň schválili obsah smlouvy o zajištění veřejné sluţby s touto společností, jejíţ 

součástí je i výše jízdného. Důsledkem je, ţe od 1. ledna došlo k jeho zvýšení ze současných 

osmi na deset korun a v případě dětí od šesti do patnácti let z nynějších čtyř na pět korun. 

K navýšení ceny, která byla dlouhodobě ve srovnání s okolními městy podprůměrná, dochází 

po dlouhých letech. Důvodem jsou změny daňové sazby a také růst cen pohonných hmot. Pokud 

si ale občané u dopravce zakoupí čipovou kartu, budou mít jízdné o dvacet procent levnější, tedy 

na současné úrovni. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku si mohou noví zájemci zakoupit 

čipovou kartu, a to za zaváděcí cenu 60 korun. Poté se její cena zvýší na standardních zhruba 160 

korun. Karty nebudou časově a termínově ohraničeny. 

Radní zároveň schválili i seznam osob, jeţ mohou cestovat zdarma. Zdarma budou přepravovány 

děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby, dětský kočárek s dítětem, drţitelé průkazů ZTP 

a ZTP/P, včetně průvodce a vodícího psa, dále psi podrobující se speciálnímu výcviku, stráţníci 

městské policie v uniformě, senioři starší 70 let, jeţ se prokáţí osobním dokladem, a drţitelé 

stříbrné a zlaté Janského plakety či některé úrovně Zlatého kříţe Českého červeného kříţe. 

Společnost BusLine hodlá pouţívat nízkopodlaţní autobusy s pohonem na plyn, který budou po 

dostavbě čerpací stanice u mostu generála Chábery tankovat přímo v Litoměřicích. 

Litoměřice loni stál provoz MHD 2 miliony 750 tisíc korun. Pro příští rok počítá městský 

rozpočet s částkou 3,2 milionu korun. Město přitom bude hradit dopravci pouze skutečnou 

kompenzaci ztráty z přepravného.  

 

Ceník jízdného MHD Litoměřice 
platný od 1. ledna 2012 

Jízdné Hotovostní platba Platba čipovou kartou 

Plné jízdné 

(osoby 15 - 70 let) 
10,00 Kč 8,00 Kč 

Poloviční jízdné 

(6 - 15 let včetně) 
5,00 Kč 4,00 Kč 

Pes, zavazadlo  5,00 Kč  5,00 Kč 

 

Zdarma se přepravují: 

 děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby 

 dětský kočárek s dítětem 

 drţitelé průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce a vodicího psa 

 psi podrobující se speciálnímu výcviku 

 stráţníci MP Litoměřice v uniformě 
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 senioři nad 70 let po prokázání se osobním dokladem (OP, nebo cestovní pas) 

 drţitelé stříbrné a zlaté Janského plakety či Zlatého kříţe Českého červeného kříţe 

(prokázání průkazem od plakety) 

 

Zachování výše poplatku za svoz odpadu 

Náklady města Litoměřice na svoz a uloţení komunálního odpadu letos vzrostou. I přesto je 

cílem vedení radnice nezvyšovat v tomto roce roční poplatek za svoz komunálního odpadu, který 

v současné době činí 498 korun na osobu. 

V loňském roce dosáhly náklady odpadového hospodářství necelých 19 milionů korun. Zhruba 

šest milionů platilo město ze svého rozpočtu, zbývající částku pokryly příjmy z poplatků 

od občanů a ze svozu separovaného odpadu. Po zvýšení daně z přidané hodnoty a nárůstu ceny 

za svoz komunálního odpadu však výdaje města stoupnou o dalších zhruba 600 tisíc korun. 

Pokud lidé chtějí udrţet současnou výši poplatku, je třeba zvyšovat podíl separovaného odpadu. 

Dále je nutné omezit náklady na úklid v okolí kontejnerových stání.  

 

Ú N O R 
 

Ke konci února jsou stále ještě v prodeji poslední parkovací karty 

Ještě několik parkovacích karet umoţňujících v letošním roce parkování v centru Litoměřic 

nabízejí Technické sluţby města. Naprostá většina z celkem 405 karet byla prodána jiţ v závěru 

loňského roku. V prodeji ale ještě zůstává 22 karet, a to pro lokality Lidická, Velká 

Dominikánská, Zítkova, Mostecká, Wintrova, Vavřinecká, Kapucínská, na parkovištích Na 

Valech a U Hvězdárny. 

Určeny jsou lidem bydlícím v centru a podnikatelům, kteří zde mají své provozovny. Obyvatelé 

historického jádra za kartu zaplatí 1500 korun na rok, podnikatelé za první kartu 6500 tisíce a za 

druhou 10 tisíc korun. Tradičně největší zájem bývá o karty umoţňující parkování na Mírovém 

náměstí a v Jezuitské ulici. 

Velkému zájmu řidičů se těší i do provozu nedávno uvedené parkoviště na Bílé stráni. Celkem 

95 řidičů zde můţe celoročně parkovat také za 1500 Kč.  

 

B Ř E Z E N 
 

Velcí znečišťovatelé v našem kraji platí  

125 555 600 Kč zaplatili vloni velcí znečišťovatelé, jejichţ továrny jsou umístěny v Ústeckém 

kraji. Zaplatili proto, ţe denně vypouštějí špínu z komínů. Zamořují ovzduší a z vybraných peněz 

se mají jaksi „vykoupit“. Peníze pak mají být pouţity na ekologická řešení. Ústecký kraj je 

společně s Ostravskem „premiantem“ v mnoţství znečišťovatelů.  

Z pohledu výše sazeb je největším znečišťovatelem ČEZ, který má pět elektráren: Elektrárna 

Prunéřov II (26 944 200 Kč), Elektrárna Počerady (20 512 500 Kč), Elektrárna Ledvice (13 324 

200 Kč), Elektrárna Prunéřov I (6 763 400 Kč), Elektrárna Tušimice (2 108 600 Kč). Dalšími 

znečišťovateli z pohledu poplatků jsou teplárny a petrochemie Unipetrol RPA s United Energy 

v Komořanech na Mostecku, teplárna v Trmicích u Ústí a AGC Flat v Teplicích.  

Z pohledu Litoměřicka je jasné, ţe region je ve zdrojích znečišťování ovzduší rovnocenný 

okresům v pánevní oblasti. 

 Z údajů Litoměřického Deníku, které mu poskytl krajský úřad, vyplývá, ţe na malé ploše je 

minimálně osm velkých znečišťovatelů. Nejvíce platí lovosický Glanzstoff Bohemia za emise 

sirouhlíku, coţ je vysoká sazba za znečišťování ovzduší (20 446 200 Kč). Následuje Mondi Štětí,  
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celulózka (1 946 300 Kč), energetika (1 010 500 Kč). Dále následuje Lovochemie kde je 

zpoplatněno vypouštění TZL, SO2, NOx, CO, NH3, fluoru a jeho anorganických sloučenin (jako 

HF). Platí i Lafarge Cement, a to za vypouštění TZL, SO2, NOx, HCl, HF, Cd, Tl, Hg, Sb, As, 

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, dioxinů, furanů, TOC, VOC - jak uvedl na dotaz Deníku krajský úřad. 
 

Litoměřice se radují, ţe ušetřili díky mírné zimě  

Letošní zima byla extrémně příznivá. Vedení Technických sluţeb města Litoměřice v těchto 

dnech vyčísluje úspory a jiţ nyní je zřejmé, ţe budou v řádech statisíců korun. Na zimní údrţbu 

v předchozí sezóně přitom bylo třeba 2,7 milionu korun. 

V průběhu letošní zimy vyjíţděli pracovníci TS s posypovými vozy pouze třikrát. Ve skladu tak 

v tuto chvíli leţí 110 tun soli, která bude vyuţita v příští sezóně. Finanční úsporu přinesla i změna 

technologie. Změnou sloţení posypového materiálu, který jiţ neobsahuje písek, ale pouze 

čedičový kamínek a sůl, se nejen sníţila prašnost, ale dosáhlo se i ekonomické úspory. Pouţitý 

materiál z vozovek se totiţ při jarním úklidu sesbírá a z cca 50 procent zrecykluje. 

Vzhledem k teplému počasí začne v dohledné době generální jarní úklid. Jeho součástí je čištění 

komunikací, chodníků a zelených ploch. V případě povrchů vozovek bude vyuţíván vůz 

umoţňující čištění tlakem vody. 

 

D U B E N 
 

Harmonogram pro čištění komunikací a chodníků 2012 - podle bloků 
 

Název bloku 1. termín 2. termín 3. termín 4. termín 5. termín 6. termín 
Příslušné průjezdní 

úseky 

Střed  1.4.2012 - - - - 30.9.2012 
Mezibraní, Tyršův 

most 

Kocanda 2. - 3.4. 9. - 10.5. 13. - 14.6. 23. - 24.7. 27. - 28.8. 1. - 2.10. Daliborova, Ţitenická  

Dalimilova - 

Pod Mostkou 
4. - 5.4. 14. - 15.5. 18. - 19.6. 25. - 26.7. 3. - -4.9. 3. - 4.10.   

Kozinova  10. - 11.4. 16. - 17.5. 20. - 21.6. 30. - 31.7. 29. - 30.9. 8.- 9.10.   

Revoluční 12. - 13.4. 21. - 22.5. 25. - 26.6. 1. - 2.8. 5. - 6.9. 
10. - 

11.10. 
Mlékojedská, Ţeletice 

A. Muchy  16. - 17.4. 23. - 24.5. 27. - 28.6. 6. - 7.8. 10. - 11.9. 
15. - 

16.10. 
  

Pokratice 18. - 19.4. 28. - 29.5. 2. - 3.7. 8. - 9.8. 12. - 13.9. 
17. - 

18.10. 
Pokratická 

Bojská 23. - 24.4. 30. - 31.5. 9. - 10.7. 13. - 14.8. 17. - 18.9. 
22. - 

23.10. 

Plešivecká, 

pokračování Kamýcké 

Štursova  25. - 26.4. 4. - 5.6. 11. - 12.7. 15. - 16.8. 19. - 20.9. 
24. - 

25.10. 
  

Stránského 27. - 28.4. 6. - 7.6. 16. - 17.7. 20. - 21.8. 24. - 25.9. 
29. - 

30.10. 

Michalovická,Mrázova, 

Ţernosecká 

Palachova 2. - 3.5. 11. - 12.6. 18. - 19.7. 22. - 23.8. 26. - 27.9. 
31.10. - 

1.11. 
Masarykova 

Praţská  6.4.2012 11.5.2012 29.6.2012 7.9.2012 19.10.2012 - 
Na Valech, 

Komenského 

Pobřeţní 20.4.2012 18.5.2012 4.7.2012 14.9.2012 26.10.2012 - 
Nádraţní,Na 

Kocandě,Českolipská 
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Úklid listí: Kocanda č.2 - 1.11., Praţská č.12 - 2.11., Štursova č.9 - 5.11., Dalimilova-Pod 

Mostkou č.3 - 6.11., Kozinova č.4 - 7.11., Palachova č.11 - 8.11., Praţská č.12 - 9.11.  
 

Úklid průjezdních úseků komunikací, po zimním období, je povinná provést, od 1.4. do 30. 4. 

2012, v souladu se zákonem č.13/1997 o pozemních komunikacích, SÚS a ŘSD Litoměřice. 

 

K V Ě T E N 
 

Čerpací stanice na Kocandě končí  

Společnost ČEPRO otevřela 2. května novou čerpací stanici EuroOil v ulici Ţernosecká 

v Litoměřicích. Nahradila tak starou čerpací stanici Na Kocandě, jeţ před několika dny ukončila 

provoz. Přání obyvatel sídliště Na Kocandě - vymístit zařízení z centra města, bylo vyslyšeno. 

Několik let probíhající jednání mezi vedením radnice a společností byla úspěšně završena. 

Lokalita nacházející se přímo u nového mostu generála Chábery je pro provoz čerpací stanice 

ideální. 
 

Osvětová akce „Najdi si svůj červený kontejner“  

Nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a červené 

kontejnery vymyslela a provozuje, zavítala ve středu 16. května do Litoměřic se zábavně 

osvětovou akcí Najdi si svůj červený kontejner. Cílem akce bylo upozornit na rozmístění nových 

červených kontejnerů, které slouţí k odevzdání drobného vyslouţilého elektroodpadu a baterií. 

Během celého dne byl na Mírovém náměstí připraven bohatý program a spousta soutěţí pro 

školy, rodiny s dětmi i dospělé. Prostřednictvím interaktivní mapy měli návštěvníci moţnost najít 

červený kontejner umístěný nejblíţe k jejich bydlišti či zaměstnání, dovědět se vše o recyklaci 

vyslouţilých elektrospotřebičů a za odevzdané staré elektrozařízení získat nápoj, propagační 

předměty a moţnost zúčastnit se soutěţí o hodnotnou elektroniku. Pro děti byl připraven dětský 

koutek s omalovánkami, nafukovací skákací hrad nebo trampolína. 
 

Recyklací starých spotřebičů lidé pomohli ţivotnímu prostředí  

Městský úřad Litoměřice obdrţel od kolektivního systému ASEKOL, který pro město zajišťuje 

sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení, certifikát k tzv. „Environmentálnímu vyúčtování.“ 

Jedná se o přesný výpočet přínosu pro ţivotní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru 

a recyklace vyslouţilých elektrospotřebičů odevzdaných občany města v roce 2011. 

Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 21 304 kg elektrozařízení - konkrétně 559 kusů 

televizí, 228 kusů PC monitorů (tj. 15 620 kg) a 5 684 kg ostatních drobných elektrozařízení. 

Díky zpětnému odběru jsme uspořili 257,12 MWh elektrické energie, 12 102,62 l ropy, 1 142,80 

m3 vody a 10,40 t primárních surovin. Navíc jsme sníţili emise skleníkových plynů o 57,28 t 

CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 225,86 t. Staré spotřebiče k recyklaci lze odevzdat ve 

sběrném dvoře, který se nachází v provozovně společnosti Kovošrot Group CZ v Ţeletické 

ulici, či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů, který probíhá dvakrátţ ročně. Pro sběr 

drobných elektrospotřebičů dále slouţí tzv. E-boxy umístěné v budovách městského úřadu a šest 

stacionárních červených kontejnerů umístěných na stanovištích v ulicích Marie Pomocné, 

Stránského, Marie Majerové, Dukelská x Bojská, U Stadionu a Na Kocandě. 
 

Férově snídala na zahradě školy více neţ stovka lidí  

Více neţ stovka Litoměřičanů přišla v sobotu (12. května) dopoledne na zahradu Masarykovy 

školy férově posnídat, a to i přes nepříznivé počasí. Stejně jako loni se tak lidé připojili k oslavám 

Světového dne pro fair trade. Fair trade je způsob obchodu dávající drobným pěstitelům,  
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řemeslníkům i zaměstnancům z rozvojových zemí příleţitost uţivit se vlastní prací za důstojných 

podmínek. Pokud si český spotřebitel koupí fairtradový výrobek, má jistotu, ţe za ním nestojí 

například zneuţívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky či devastace ţivotního prostředí.  

Litoměřice jsou přitom v České republice společně se Vsetínem prvním městem, které získalo 

statut Fairtradového města. V roce 2011 posnídalo ve 41 městech České republiky na 2 500 lidí. 

Letos se mimo Litoměřic přihlásilo dalších 55 českých a moravských měst. Národním 

koordinátorem je společnost NaZemi. 

 

Č E R V E N 
 

Průhledná popelnice vybízí k třídění odpadu 

Tak takhle tedy ne! Průhledný kontejner s tímto nápisem byl umístěn u jedné z kašen v centru 

Litoměřic. Smyslem jeho dočasné instalace na náměstí je ukázat lidem, co všechno končí 

naprosto zbytečně v kontejnerech na směsný komunální odpad. Obyvatelé Litoměřic vyprodukují 

ročně kolem třech tisíc tun směsného komunálního odpadu. Pouze jednu třetinu z něj ale vytřídí, 

přestoţe je po městě rozmístěno v současné době jiţ 450 nádob na tříděný odpad. Podle 

vedoucího odboru ţivotního prostředí městského úřadu Pavla Gryndlera by podíl tříděného 

odpadu na celkovém mnoţství směsného komunálního odpadu měl být vyšší. Dosáhnout 

ţádoucího efektu je proto cílem osvětové kampaně, kterou v těchto dnech pořádá v Litoměřicích 

společnost Meva, Asekol a EKO-KOM ve spolupráci s městem. 

Průhledný kontejner bude v centru města aţ do 19. června. V jeho těsném sousedství byla 

instalována informační tabule s přehledným návodem jak správně třídit. Kromě jiného uvádí i to, 

ţe nejvíce místa v popelnici zabírají plasty. Hmotnostně nejvíce však vyprodukujeme papíru.  

 

Č E R V E N E C 
 

Nové originální pítko 
Tvář Dlouhé ulice je opět o něco krásnější. Byla zde 

instalována bronzová figura děvčátka s proutkem 

v ruce, umístěná na kameni ze sliveneckého mramoru, 

na kterém se nachází pítko s tryskající vodou. 

Město Litoměřice tak splatilo dluh jiţ zemřelé bývalé 

městské architektce Antošové, která jej v 90. letech při 

modernizaci Dlouhé ulice navrhla, ale nikdy nebylo 

z finančních důvodů realizováno. Lidé zde po několik 

let vyuţívali jen provizorně instalovaného litinového 

pítka, které nyní nahradilo reprezentativní figurativní 

dílo akademického sochaře Libora Piskláka. Vznikalo 

přitom tři roky. Dlouho totiţ nebyl zřejmý osud budovy, 

v níţ nejprve byla prodejna obuvi a posléze vietnamští 

trhovci. Objekt v historické části města, před nímţ je 

nyní pítko instalováno, de facto zachránila Všeobecná 

zdravotní pojišťovna, jeţ jej zakoupila 

a následně zrenovovala. 

Dílo v podobě děvčátka s floristickým motivem ve 

vlasech a s proutkem v ruce, kterým hledá vodu, podle 

autora symbolizuje naději. „Dítě přichází s tím, ţe je 

třeba hledat pramen vody jako symbol ţivota, protoţe je  
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to právě voda, bez níţ by ţivot na zemi nemohl existovat. Je tudíţ nejcennější komoditou 

planety," charakterizoval smysl díla, které tvořil bez nároku na autorský honorář, akademický 

sochař Pisklák. Z rozpočtu města proto bylo uvolněno pouze 200 tisíc korun potřebných na nákup 

materiálu. 
 

Místo barokní sochy kopie  
Počátkem července byla po roce a půl vrácena socha Panny Marie v ulici Pekařské. Vzhledem 

k velice špatnému stavu původní sochy byla osazena na opravený původní sokl kopie originální 

sochy.  

Kdo je jejím autorem z roku 1741 se neví. Zatím se nepotvrdily ani zvěsti, ţe socha pochází 

ze zbořeného kamenného mostu přes Labe, podotýká litoměřický sochař a restaurátor Libor 

Pisklák, spolu s Jakubem Vlčkem autorem kopie. Město za ni zaplatilo 450 tisíc korun, včetně 

nákladů na opravu původního kamenného soklu. Kam se uloţí originál sochy, není zatím jasné. 

 

S R P E N 
 

Certifikáty pro nekuřácké provozovny 

Zástupci vinného baru Klaret, restaurace Johannahof, Fér Kafe, Park Cafe, kinokavárny kina Máj 

a kavárny divadla K. H. Máchy získali tři hvězdičky jako ocenění Zdravého města Litoměřice 

za to, ţe provozují plně nekuřácké provozovny. Tedy místa nabízející občerstvení, v nichţ je 

kouření zakázáno nejen ve vnitřních prostorách, ale i na venkovní předzahrádce. Certifikáty jim 

dnes - 26. srpna předal na radnici starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.  

První certifikace proběhla před čtyřmi lety. Akce k nové certifikaci byla vyhlášena v rámci 

Světového dne bez tabáku. Město Litoměřice proto připravilo společně s Dětským 

zastupitelstvem kontrolu stávajících nekuřáckých provozoven a oslovilo další podniky s nabídkou 

získat certifikát „Nekuřácká provozovna města Litoměřice“, jeţ svým přístupem chrání 

návštěvníky před vlivy pasivního kouření. 

Letos se do projektu zapojilo jedenáct podniků, které zajištují sluţby a stravování v nekuřáckém 

prostředí. Šest plně nekuřáckých provozoven obdrţelo certifikát se třemi hvězdami. Pět 

provozoven, v nichţ je povoleno kouření na venkovní předzahrádce (restaurace Radniční sklípek, 

Hradní vinárna, U kata Prokopa, ristorante L´Italiano Vero, čajovna Hóra), získalo certifikát 

se dvěma hvězdami. V současné době je registrováno 18 certifikovaných provozoven. 

 

Z Á Ř Í 
 

Letos se v bytech topí dřív 

Ačkoliv léto podle kalendáře skončilo teprve před několika dny, zima se jiţ o své místo hlásí. 

Nízké teploty zapříčinily, ţe topná sezona letos začala o několik týdnů dřív, neţ minulý rok.  

V kotelnách na Litoměřicku se proto letos začalo topit o něco dříve. V Litoměřicích 

se s vytápěním začalo 19. září. Koncem týdne byly předpokládané průměrné teploty pod 13 

stupňů Celsia, a to dva dny za sebou. Nepříznivý byl také výhled do dnů dalších. To jsou zákonné 

podmínky pro zahájení vytápění. 

 

Ř Í J E N 
 

Jak se zbavit drobných nebezpečných odpadů? 

Litoměřičané měli moţnost zdarma se zbavit drobného nebezpečného odpadu. Ve středu 3. října 

se totiţ konal plánovaný mobilní sběr, v jehoţ průběhu mohhli občané města zdarma odevzdat  
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motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly od domácí chemie, zbytky domácí chemie, 

rozpouštědla a ředidla, pesticidy, fritovací oleje, rtuťové teploměry, akumulátory, monočlánky, 

zářivky, výbojky, televizory, monitory, domácí elektroniku, počítače, lednice, mrazáky, staré 

léky a fotochemikálie. Podmínkou byla nutnost odpady předávat osobně osádce svozového 

vozidla. Sběr nebezpečných sloţek komunálního odpadu probíhal na dvou trasách. 

 

Výkopy v centru Litoměřic  

Výkopové práce, se kterými bylo započato před několika dny, mají jasný důvod - jde o výměnu 

vodovodního řadu v ulici Okruţní a 5. května. Podle sdělení Severočeských vodovodů 

a kanalizací budou práce trvat do 15 listopadu. V jednotlivých domech jsou také postupně 

prováděny odstávky vody v souvislosti s rekonstrukcí přípojek. 

 

L I S T O P A D 
 

Litoměřice mají novou ulici a park nové jméno 

15. listopadu 2012 schválili zastupitelé města pojmenování nově vznikající ulice v k.ú. Pokratice 

jménem Jasmínová. Počátkem roku bylo schváleno přejmenování názvu parku U Hvězdárny na 

park Václava Havla. 

 

„Nezvyšujte poplatky za svoz odpadu“ 

Pokud to jen trochu jde, nezvyšujte lidem poplatek za svoz komunálního odpadu. Na 

představitele měst takto apeloval Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic, které v závěru prvníha 

listopadového týdne hostily Klub starostů měst Litoměřicka. 

Litoměřická radnice v příštím roce zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu neplánuje. 

A to i přesto, ţe dle nové legislativy mají obce a města pravomoc jej zvýšit aţ na tisíc korun za 

osobu a rok. V současné době v Litoměřicích činí 498 korun, tedy polovinu moţné částky, která 

je konstantní jiţ několik let. „Roste počet domácností, které se ocitají v tíţivé finanční situaci. 

Neměli bychom je proto dále zatěţovat, přestoţe náklady na svoz domovního odpadu rostou, 

a ubírají z rozpočtů měst a obcí,“ konstatoval starosta Chlupáč. Druhým aspektem pak je obava 

z moţného sníţení mnoţství separovaného odpadu, které je přitom na Litoměřicku jedno 

z nejvyšších. Coţ ostatně dokládají výsledky v krajské soutěţi Skleněná popelnice, v níţ se na 

předních příčkách objevují právě města z Litoměřicka. 

 

Prostor po bývalé 

zahrádkářské kolonii 
Prostranství po zrušené 

zahrádkářské kolonii v ulici Na 

Vinici, ve stráni nad nákl. 

nádraţím, začali kultivovat 

v těchto dnech pracovníci 

Technických sluţeb města 

Litoměřice. Odstranili zbytky 

zahradních domků, plotů 

a haldy odpadků. Bývalé sklepy 

zasypali zeminou. Do jiţ 

zarovnaného terénu včera 

(28. 11.) vyjel traktor, který 

lokalitu zoral.  
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Z místa, které ještě nedávno vyuţívali bezdomovci, se tak stává upravený kout. 

Zahrádkářská kolonie zde zmizela před zhruba šesti lety. Důvody byly hned dva. První souvisel 

s realizací geoterm. projektu, protoţe přes pozemek má vést přivaděč labské vody. Stejně tak se 

jej týká i případná stavba jiţního obchvatu města. 

 

P R O S I N E C  
 

Ukradené vánoční stromky páchnou 

Lesníci v těchto dnech konce listopadu obcházejí mladé porosty, které by zloděje mohly lákat 

a esteticky je znehodnocují tak, aby nebyly tolik zajímavé. Nejčastěji olamují některé větve. 

Stromkům to v růstu nijak neublíţí, ale uţ není tak pěkný. Dále na ně stříkají barvu, která je 

rovněţ nepoškodí a nelze ji jen tak odstranit. Třetí způsob ochrany je natírání větví přípravkem, 

který v pokojové teplotě silně zapáchá. Samozřejmě jsou také mnohem více v terénu a porosty 

hlídají. 

 

V Litoměřicích uţ opět mohou solit chodníky 

Bezpečněji by mělo být na chodnících v Litoměřicích. Místní technické sluţby se totiţ znovu 

mohou vrátit k pouţívání soli při ošetřování namrzlých a zasněţených komunikací ve městě. 

Litoměřice leţí v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Pro pouţití soli proto musí mít 

zvláštní výjimku. Její vydání však zkomplikoval litoměřický ekolog Lubomír Studnička. Z tohoto 

důvodu v posledních týdnech sypače po městě rozhazovaly jen písek a kamennou drť. 

Výjimku uţ Litoměřice májí a k soli se znovu vrátí. Pouţití soli je efektivnější a levnější. 

Za zmínku stojí, ţe zhruba třetinu štěrku a písku, který sypače během loňské zimy na komunikace 

ve městě rozvezly, se v jarních měsících podařilo zametacím vozům vrátit zpět k dalšímu pouţití. 
 

Městská památková rezervace,  kulturní památky: 

 

Věţ u litoměřické katedrály jiţ třetím rokem zpřístupněna 

Věţ u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích mohli zájemci navštívit 

uţ tento víkend. V sobotu a v neděli 28. a 29. dubna byla přístupná od 10 do 17 hodin. Zájemci 

mohou věţ u katedrály navštívit v květnu a říjnu o víkendech v době od 10 do 17 hodin, v červnu 

aţ září pak kaţdý den - také od 10 do 17 hodin. Letošní novinkou jsou medailony litoměřických 

biskupů s fotografiemi, informace o historii Dómského pahorku a zdejších budov nebo informace 

o zvonech ve věţi. Biskupství rovněţ zaţádalo o finanční příspěvek z nadačních fondů na 

vybavení a obnovu věţe, a pokud uspěje, chtělo by ještě v letošním roce pořídit panely a vitríny, 

aby mohlo nabídku v prostorách věţe rozšířit o pořádání výstav fotografií, případně vystavit 

ornáty, liturgické předměty, historické knihy apod.  

  

Oprava historických domů v městské památkové rezervaci 

Z části radnice zmizelo po několika týdnech lešení. Historický objekt č. p. 16/8 jiţ zdobí nová 

fasáda. A to ve zcela jiném barevném provedení, neţ na jakou jsme dosud byli zvyklí.  

Karmínově červená v kombinaci s bílou pocházela ze 70. let minulého století a neměla historické 

opodstatnění. Průzkumem zachovaných nátěrových vrstev památkáři zjistili, ţe nejstarší 

dochovanou barvou je okrová, proto je nová fasáda kombinací tmavších a světlejších tónů okru.  

Kromě toho byla repasována okna, která jsou doplněna o vnější část tak, aby se vzhled domu 

co nejvíce podobal původnímu. Zároveň s tím odborníci restaurovali kamenné prvky, jako 

například šišky nebo obelisky, jeţ zdobí fasádu historicky zajímavého objektu. Na novou fasádu 

získalo město dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací. Nejde přitom o 
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jediný objekt, na který dostaly Litoměřice účelovou dotaci od Ministerstva kultury. Zároveň s tím 

došlo v letošním roce i k restaurování interiéru kaple sv. Vavřince, která se nachází v biskupské 

rezidenci na Dómském náměstí. Její renovace tak byla v letošním roce kompletně dokončena. 

Opravou letos prošla na Dómském náměstí i konzistoř. V centru města zase dům č.p. 88 

v Klášterní ulici, objekt č.p. 6/8 v Jezuitské ulici, dům č.p. 150/2 v Jarošově ulici, areál 

kapucínského kláštera č. p. 206/3 a další objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo před 

opravou 

 

Vpravo po 

opravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údrţba pískovcových kašen.  

Tým sochařů v uplynulých dubnových dnech prováděl údrţbu pískovcových kašen 

na litoměřickém Mírovém náměstí, jejíţ socástí bylo také odstranění mechu a kamence, který 

ucpával trysky. Cílem bylo prodlouţení jejich ţivotnosti.  

 

Úschova bronzových reliéfů, ornamentů a nápisů z hrobů 

17. ledna 2012 - v 09.00 došlo k předání bronzových reliéfů, ornamentů a nápisů z hrobů 

význačných osobností na místním hřbitově do depozitáře muzea v ulici Vavřinecké (bývalý 

kostel, PVT ...). Předání se zůčastnili pracovníci muzea, správy hřbitova a kronikář.  
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IV. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, TURISTIKA 
 

Š K O L S T V Í  
 

Zápisy prvňáčků 

Zápisy do prvních tříd probíhaly v Litoměřicích 7. a 8. února. Noví ţáčci se zapisovali od 14 do 

17 hodin. Stejný termín město určilo pro školy zřizované městem i pro soukromou základní školu 

Lingua Universal. 

Do šesti škol zřizovaných městem přišlo 352 dětí. Osm dalších přijde kvůli nemoci po jarních 

prázdninách, které v Litoměřicích začínají jiţ v pondělí. Podle dosavadních informací je 

v jednání 34 odkladů povinné školní docházky. Zápisy proběhly i na soukromé základní škole 

Lingua Universal, kam se dostavilo 23 dětí, ale nastoupí jich pravděpodobně 16 aţ 18. 

V Litoměřicích skončily zápisy do prvních tříd základních škol. Rodičům zhruba šesti desítek 

dětí přijde oznámení o nepřijetí z důvodu převisu poptávky nad nabídkou. Týká se to však pouze 

dvou škol, a to Základní školy Boţeny Němcové a Masarykovy základní školy. Odmítnuté děti 

mohou nastoupit na některou z dalších základních škol. Míst je totiţ v Litoměřicích dostatek. 

 

Děti musíme přimět k pohybu 

Více neţ dvě stovky dětí se zúčastnily koncem února prvního ročníku přeboru základních škol 

ve veslování na trenaţéru. Sportovní akci pro ně ve třech kolech uspořádal veslařský oddíl TJ 

Slavoj Litoměřice. Z rukou místostarosty Karla Krejzy 27. 2. 2012 na radnici přebrali poháry 

ředitelé nejúspěšnějších škol. Celkovým vítězem se stalo víceleté gymnázium, druzí skončili 

školáci ZŠ v Havlíčkově ulici a třetí ze ZŠ Ladovy. 

„Děti musíme vyhnat od počítačů, a přimět je jakoukoli formou k pohybu,“ odůvodnil smysl akce 

podpořené městem Litoměřice místostarosta Krejza. Prostřednictvím přeboru dostali ţáci 6., 7. 

a 8. tříd příleţitost seznámit se s veslařským trenaţérem CONCEPT II. Jeho program umoţňuje 

přenos vlastního výkonu závodníka do atraktivní podoby závodu veslařského závodu. „Bylo to 

zajímavé a docela náročné na výdrţ,“ zhodnotila svou účast Petra Hájková ze ZŠ Ladova, která 

v kategorii ţáků sedmých tříd skončila bez jakýchkoli zkušeností s veslováním druhá. 

„Nezastíráme, ţe vedlejším produktem akce je zvýšit zájem o veslařský sport, a tím i zvýšit 

členskou základnu veslařského oddílu TJ Slavoj Litoměřice,“ uvedl předseda veslařského oddílu 

Zdeněk Pecka, který v případě zájmu slíbil uspořádat i druhý ročník sportovní akce. 

Závodů se zúčastnili školáci 6., 7., 8. tříd všech litoměřických základních škol, včetně gymnázia. 

Snímány byly počítačem a speciálním programem poté přenášeny přes datavideoprojektor 

na plátno, coţ v očích závodníků i jejich fanoušků zvyšovalo atraktivitu závodu. 

 

Maminky zajímal hlavně počet míst ve školkách  

Počet míst v litoměřických mateřských školách byl jedním z témat diskutovaných ve čtvrtek 

22. března v Litoměřické knihovně. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

v Litoměřicích zde totiţ pořádal diskusi s veřejností, jejímţ tématem byly oblasti moţné pomoci 

rodinám, děti a mládeţi.  

Jiţ 28. a 29. března se uskuteční zápisy do mateřských škol. Zatím budou přijímány pouze děti, 

co k 31. prosinci tohoto roku dovrší tří let věku. Coţ ale neznamená, ţe do školky se nedostanou 

děti, jeţ oslaví tři roky aţ v první polovině příštího roku. S jejich rodiči plánuje ředitelka 

mateřských škol jednat individuálně. Počet dalších volných míst bude upřesněn s nástupem dětí 

do prvních tříd. 
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Národní dny bez úrazu  
Více neţ dvě stovky ţáků druhých tříd základních škol se ve čtvrtek 19. června na dopravním 

hřišti v Jiráskových sadech v Litoměřicích učily jak správně předcházet úrazům, a to nejen na 

ulici, ale i doma nebo ve škole. Zdravé město Litoměřice se tak preventivní akcí „Dětský den bez 

úrazu“ připojilo k celorepublikové kampani „Národní dny bez úrazu 2012“. 

„Děti se na osmi stanovištích zábavně naučnou formou seznámily s činností sloţek integrovaného 

záchranného systému. Prohlédly si kromě jiného i vozidlo rychlé záchranné sluţby, hasičský vůz 

s vyprošťovací technikou, pomůcky pouţívané stráţníky a policisty, učily se poskytovat první 

pomoc. 

Akci pořádal Dětský dům Rozmarýn, Zdravé město Litoměřice, preventivně informační skupina 

Policie ČR, dopravní policie, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Městská nemocnice 

Litoměřice, Oblastní spolek Českého červeného kříţe v Litoměřicích a Střední pedagogická škola 

J. H. Pestalozziho Litoměřice. 

Národní dny bez úrazů jsou nejrozsáhlejší kampaní zaměřenou na prevenci úrazů, která 

kaţdoročně v Litoměřicích probíhá v měsících duben aţ říjen.  

 

Návštěva zahraničních učitelů 

Dne 24. 4. 2012 proběhla návštěva zahraničních učitelů v mateřské škole Stránského 22 v rámci 

Evropského projektu Comenius Partnerství škol. Naši MŠ navštívili učitelé z Francie, Sardinie 

a Walesu a zajímalo je především seznamování s anglickým jazykem u dětí předškolního věku. 

Návštěva přišla v doprovodu učitelky Marie Matyášové ze základní školy U Stadionu. Všechny 

učitele překvapila vybavenost mateřské školy a kvalita výuky.   

 

Férově ve sportu i v ţivotě 

Střelecký ostrov v Litoměřicích se 27. 04. 2012 hemţil dětmi a olympioniky. Asociace školních 

sportovních klubu a město Litoměřice zde totiţ pořádaly pod záštitou Roberta Změlíka sportovní 

akci s mottem „Férově ve sportu i v ţivotě“. 

Více neţ tisícovka ţáků 6. a 7. tříd základních škol z celého Litoměřicka soutěţila v několika 

sportovních disciplínách, skákala přes švihadlo, hrála petang, volejbal, kopanou, driblovala, 

vyzkoušela veslařský trenaţér, slepeckou dráhu nebo in-line jízdu zručnosti. Seznámila se 

i s pravidly kin ballu a mnoha jinými aktivitami. 

Tato akce byla koncipována nejen jako soutěţ školních sportovních druţstev v rámci programu 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů, ale byla určena i pro veřejnost. O její zahájení se 

postaral starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Jako bývalý basketbalový hráč poté názorně 

předvedl, ţe driblovat nezapomněl ani po letech. 

Sportovní den zpestřila přítomnost olympioniků, mezi nimiţ nechyběli veslaři Oldřich a Pavel 

Svojanovští, sáňkař František Halíř, bývalá skokanka do výšky Jaroslava Řezáčová, 

krasobruslařka Jindra Kramperová nebo kanoista Jan Jiráň. Mladou generaci olympioniků 

zastupovali Lukáš a Antonín Broţovi, několikanásobní mistři republiky v jízdě na 

dvojsedadlových saních. Společně na závěr dnešního dne předávali ceny nejúspěšnějším mladým 

sportovcům.  

 

Fotbalový turnaj litoměřických mateřských škol 

V úterý 22. 5. 2012 proběhl na hřišti v Pokraticích 1. ročník fotbalového turnaje litoměřických 

mateřských škol. Akce se konala pod záštitou Města Litoměřice a ředitelky MŠ Litoměřice 

Mgr. Moniky Mejtové.  

Na zeleném trávníku se sešlo sto malých fotbalistů a fotbalistek. O kaţdý gól bojovali 

s urputností, kterou by jim mohli závidět všichni účastníci blíţícího se evropského šampionátu. 
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Nevadilo jim ani velké horko, energii čerpali z hlasité podpory četných fanoušků, kterými byli 

hlavně rodiče a sourozenci malých sportovců.  

Pohár pro vítěze nakonec získaly děti z MŠ Sluníčko v Alšově ulici. Byly také předány sošky 

pro nejlepšího hráče, brankáře a střelce. Kaţdé druţstvo si odneslo na památku tohoto turnaje 

fotbalový míč a obrovský koláč, který byl sladkou odměnou věnovanou firmou Pe HaK, v.o.s. 

Velikou radost udělaly také medaile, které si odnášeli na krku všichni účastníci fotbalového klání 

a tak ze hřiště odcházelo sto vítězů.  

 

Krize s nedostatkem míst ve školkách odezněla 

Litoměřické mateřské školy jsou v tomto školním roce schopny uspokojit zájem rodičů. Situace 

z posledních dvou let, kdy poptávka po místech výrazněji převýšila kapacitu, odezněla. 

S ohledem na další demografický vývoj by se uţ neměla v nejbliţších letech opakovat. 

Na začátku nového školního roku ujistil rodiče místostarosta Litoměřic Václav Červín, 

ţe všechny děti, které mají trvalé bydliště v Litoměřicích, budou umístěny do mateřské školy 

v momentě, kdy dosáhnou tří let. Faktem prozatím zůstává, ţe ne vţdy si maminky mohou vybrat 

školku, která je nejblíţe jejich bydliště. Vše je o komunikaci mezi rodičem a ředitelkou 

mateřských škol. Místa se uvolňují průběţně. 

V dohledné době v Litoměřicích přibudou díky soukromým provozovatelům nová místa. 

Například začátkem října by měla být otevřena soukromá mateřská škola v ulici Odboje. Jde 

o zařízení, které dosud fungovalo v centru města. Přestěhováním do nového objektu dojde 

k navýšení kapacity. Radní města zároveň vydali pozitivní stanovisko i k záměru Ladislava 

Šrejbra, který v budoucnu hodlá v Litoměřicích zahájit provoz další soukromé mateřinky.  

 

Za školní pomůcky zaplatíte i přes 4000 Kč 

Nový školní rok se nezadrţitelně blíţí. Nasvědčuje tomu i zvýšený zájmem o školní pomůcky. 

Papírnictví jsou plná zákazníků. Pastelky, propisky, štětce ale také školní batohy, kufříky, penály, 

pro prvňáka i kornout - to vše se rodičům poměrně prodraţí. Je zřejmé, ţe rodiče školáků 

z vyšších ročníků mají začátek školního roku méně nákladný, neţ rodiče předškoláků, kteří se 

chystají do prvních tříd. Dokoupí nové sešity a doplní výbavu. Rodiče budoucích prvňáků se však 

musí připravit na větší finanční výdaje. 

Kromě sešitů pro nejmladší a věcí na výtvarnou výchovu zákazníci nabírají také věci, které 

prvňáčkům vydrţí delší dobu. Například zástěrky, kufříky, sáčky na bačkůrky, ubrus na lavici, 

ale také tašky, penály a podobně.  

Jak je to tedy s cenami jednotlivých poloţek? Ceny školních batohů se nejčastěji pohybují okolo 

tisíce korun. Nejlevnější se seţenou jiţ od pěti set korun, zato ty draţší se pohybují okolo patnácti 

set. Novinkou jsou pětidílné sety rafinovaně řešených batohů, jejichţ součástí je i penál, sáček na 

cvičky, pouzdro a peněţenka. Cena takového setu se můţe vyšplhat aţ ke třem tisícům. Novinkou 

je také blikací školí taška, která má zejména v zimě zajistit větší bezpečí školáka při cestě 

do školy a domů. Cena setu s takovouto taškou se pohybuje také okolo třech tisíc korun. 

Kdyţ sečteme ceny všech pomůcek potřebných pro prvňáčka, dostaneme se minimálně na dva 

tisíce korun. Z toho počítáme batoh okolo jednoho tisíce korun, výtvarné a psací pomůcky okolo 

čtyř set korun, zbytek jsou desky na číslice, abecedu, zástěrky a podobně. 

Psací potřeby (propisovací tuţky 15 Kč za kus, barevné tuţky 15 Kč za kus, zvýrazňovače 13 Kč 

za kus, sešity 7 – 12 Kč za kus, desky na abecedu 50 Kč): od 300 Kč 

Výtvarné potřeby (barevné papíry 70 Kč, čtvrtky 50 Kč, lepidlo 25 Kč, temperové barvy 50 Kč, 

vodovky 40 Kč, štětce 60 Kč, kelímek 20 Kč, skicák 15 Kč): 330 Kč 

Školní taška/batoh: 500 – 1500 Kč 

Penál: 100 – 200 Kč 

Kufřík: 100 – 200 Kč 
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Sáček na přezůvky: 30 – 70 Kč 

Zástěrka: 60 – 150 Kč 

Kornout: 90 – 220 Kč 

CELKEM: 1510 – 2970 Kč 

 

Varianta se školním setem v ceně 3000 Kč: 4200 Kč 

Nutnou potřebou kaţdého školáka je penál. Vybavené penály se pohybují okolo dvou set korun. 

Odborníci je však většinou nedoporučují. Upozorňují na horší kvalitu psacích potřeb i pastelek. 

Cena nevybaveného penálu začíná na jednom stu korun a šplhá ke dvěma stům. Existují také 

pouzdra na tuţky. Jejich cena začíná na padesáti korunách. Kornout pro prvňáčka je další 

moţnou potřebou. Za velký kornout dáte někde devadesát, někde však aţ přes dvě stovky. 

Sháníte-li kufřík na výtvarné potřeby, připravte si nejméně sto padesát korun. Menší kufřík je 

samozřejmě levnější, a to okolo stovky. 
 

(Převzato z Deníku Litoměřika) 

 

První školní den 

Tímto pěkným transparentem přivítala děti po prázninách 7. ZŠ Havlíčkova. 

 

 

 

Technický klub mládeţe zahájil činnost 

V budově bývalé Máchovy základní školy v Litoměřicích byl 12. listopadu otevřen nový 

Technický klub mládeţe. Prostory, stejně jako dotaci ve výši 200 tisíc korun, poskytlo město 

Litoměřice. První robotickou sadu zakoupil Nadační fond Kalich Alexandra Vondry. Otevření 

klubu byl přítomný starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. 

 

Vánoční stromky děti z mateřinek 

Hlavními aktéry vánočních trhů probíhajících na Mírovém náměstí se v pondělí 10. prosince staly 

děti litoměřických mateřských škol. Uskutečnila se totiţ akce „Mateřské školky zdobí svůj 

stromeček“, které se zúčastnilo osmnáct předškolních zařízení. Za svou iniciativu byly děti 

odměněny pamlsky a certifikáty o účasti. Kaţdý stromeček byl označen tak, aby návštěvníci 

věděli, která školka ho zdobila. Na náměstí budou stromky k vidění aţ do ukončení vánočních 

trhů. 
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K U L T U R A 
 

HUDBA, SBOROVÝ ZPĚV: 
 

L.V.L. 2012     XXII. ročník mezinárodního varhanního festivalu  

                                      konaného pod záštitou starosty města a biskupa litoměřického 

Koncerty se kaţdoročně konají v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí od 19 hodin, 

vstupenky jsou v prodeji na místě vţdy 30 minut před začátkem koncertu. Letošní vstupné bylo 

pro dospělé 150 korun a pro děti a studenty 50 korun. 

 

1. festivalový koncert 

20. června 2012 
Interpreti:           

JAKUB JANŠTA, BRASS BAND ÚH AČR, LUCIE SILKENOVÁ (ČR) 
Program:        

Jean Joseph MOURET 

Roundeau ze „Sinfonie de fanfares“ 

Henry PURCELL 

Sonáta pro trubku D-dur 

Georg Friedrich HÄNDEL 

Largo z op. „Xerxes“ 

Henry PURCELL 

Tumpet Tune 

Georg Friedrich HÄNDEL 

„Lascia ch´io pianga“ - árie z op. Rinaldo 

Johann Sebastian BACH 

Preludium Es Dur (BWV 552) 

Johann Sebastian BACH 

„Jesus bleibet meine Freude“ - chorál z kantáty (BWV 147) 

Georg Friedrich HÄNDEL 

„I know that my Redemeer liveth“ - árie ze III. jednání z oratoria Mesiáš (HWV 56) 

Mrac-Antoine CHARPENTIER 

Prelude 

Johann Sebastian BACH 

Fuga Es Dur (BWV 552) 

Wolfgang Amadeus MOZART 

Ave verum corpus 

Wolfgang Amadeus MOZART 

Exsultate jubilate „Alelluja“ (K 165) 

Georg Friedrich HÄNDEL 

„Hallelujah!“ - z oratoria Mesiáš (HWV 56) 

 

Koncert diriguje: pplk. Jaroslav Šíp. 

Vokální sólistka:  Lucie Silkenová. 

Varhany: Jakub Janšta.  

Instrumentální sólisté: npor. Josef Matějka a npor. Jan Pohořalý. 
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Jakub Janšta (1979) vystudoval brněnskou konzervatoř (prof. Z. Nováček - varhany, 

prof. P. Novák-Zemek - skladba) a praţskou Akademii múzických umění ve třídě doc. Jaroslava 

Tůmy. V rámci stipendia také studoval na Hochschule für Musik ve Stuttgartu ve třídě Prof. Jana 

Laukvika. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů v zahraničí. 

Mimo vystupování na koncertech doma i v zahraničí se zaměřuje i na improvizační umění 

převáţně ve stylech historických epoch. Působí také pedagogicky a je ředitelem kůru v kostele 

sv. Františka v Praze (u kříţovníků). 

 

Brass band vznikl u ÚH AČR v polovině 90. Let minulého století z předních sólistů a hráčů 

ţesťových sekcí pod vedením tehdejšího velitele hudby a hlavního dirigenta plk. Karla 

Bělohoubka, který pro tento soubor instrumentoval a zároveň s ním i nastudoval velké mnoţství 

skladeb různých ţánrů. Na konci 90 - tých let jeho pozici uměleckou, dirigentskou i aranţérskou 

postupně přebíral tehdejší dirigent a dnešní velitel hudby pplk. Jaroslav Śíp. Těleso tvoří 

nejčastěji jedenáct hudebníků - hráčů na ţesťové nástroje: 3 trubky, 2 lesní rohy, 2 tuby, 

2 pozouny, 1 tenor, tympány (bicí nástroje). Při některých koncertech s tělesem aktivně vystupuje 

téţ sólistka na harfu. Během více jak 15-ti leté své koncertní existence se tento profesionální 

soubor vyprofiloval v jedinečné koncertní těleso které se na veřejnosti prezentuje zejména 

skvělou (nezřídka virtuózní) interpretací mistrovských děl autorů všech ţánrů a období, 

mimořádně kultivovaným projevem a nenapodobitelným zvukem. Základem je nejen jedinečné 

mistrovství všech hráčů a virtuózní vyuţití jejich interpretačních schopností v nově vytvořených 

partiturách, ale také radost hudebníků z „prostého muzicírování“. 
 

Lucie Silkenová se narodila v Praze. Byla členkou Kühnova dětského sboru (1989 - 1997) 

a později absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Po sedmileté spolupráci 

se sólistou opery Národního divadla v Praze a pedagogem Ivanem Kusnjerem promovala na 

Akademii múzických umění v Praze (2010). Své pěvecké umění dále rozvíjela na mistrovských 

kurzech v Anglii, Španělsku, Německu a Rakousku. Lucie získala několik významných ocenění 

na mezinárodních pěveckých soutěţích. 
 

Umělcům tleskali lidé v katedrále ve stoje 

Koncert ve středu 20.6.2012 

Ocenění u zhruba 150 posluchačů sklidili ve středu 20. června večer v katedrále sv. Štěpána 

protagonisté úvodního koncertu 22. ročníku Litoměřického varhanního léta. Ocenění u zhruba 

150 posluchačů sklidil nejen varhaník Jakub Janšta, ale i Brass band Ústřední hudby Armády ČR 

a sólistka Národního divadla Lucie Silkenová. 

 

2. festivalový koncert 

18. července 2012 
Interpret:           

ROBERT MÄUSER   (NĚMECKO) 
Program:           

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)                           

Fantasia et Fuga g-minor, BWV 542 

Johann Gottfried MÜTHEL (1728 - 1788) 

Fantasia g-minor 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791) 

Fantasia et Fuga f.minor, KV 608 
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César FRANK (1822 - 1890) 

Fantaisie Op. 16 

Charles TOURNEMIRE (1870 - 1939) 

Fantaisie Symphonique, Op. 64 

Petr EBEN (1929 - 2007) 

From „Sunday music“: 

I. Fantasia I 

III. Moto ostinato 
 

Robert Mäuser se narodil v roce 1973 v Kempen nad Rýnem. Po studiu klavíru a varhan 

studoval katolickou chrámovou hudbu na Vysoké škole Roberta Schumanna v Düsseldorfu 

(varhany u prof. Stefana Schmidta a prof. Wolfganga Seifena), kterou absolvoval v roce 2000 

závěrečnou zkouškou s výsledkem „A“. Dále se vzdělával například u Erika Ericsona, Jona 

Laukvika a Thomase Schmögnera. 

V roce 1995 se zúčastnil 8. Mezinárodní varhanní akademie v Altenbergu v improvizaci. V tom 

samém roce se stal prvním nositelem ceny za chrámovou varhanní hudbu v soutěţi vypsané 

ve spolupráci s Vysokou školou Roberta Schumanna v Düsseldorfu. Koncertuje doma 

i v zahraničí. Od roku 2007 je činný jako profesionální chrámový hudebník v Düsseldorfu. 

 

3. festivalový koncert 

29. srpna 2012 
Interpret:           

TOMASZ MATEUSZ MOŃKO   (POLSKO) 
Program: 

 

The old organ:           

Tabulatura JANA Z LUBLINA 

Cztery tańce (four dances) 

Johan PACHELBEL 

Wo occatas in g 

 

The new organ: 

Dietrich BUXTEHUDE 

Preludium und Fuge 

Marius MONNIKENDAM 

Cortége 

John RUTTER 

Toccata in Seven 

 

TOMASZ MATEUSZ MOŃKO se narodil roku 1981 v Polsku. Jeho zájem o varhanní 

hudbu a konstrukci varhan započal v raném dětství. Hudba se stala jeho vášní a později vyústila 

v profesi umělce, improvizátora a učitele. Dokončil střední hudební školu pod dohledem Grazyny 

Fajkowské a následně Akademii v Lodţi, pod vedením prof. Miroslawa Pietkiewicze. 

Během svého dětství byl však neméně fascinován elektřinou, elektronikou, fyzikou a počítači. 

Díky své píli a za pomoci svého otce získal znalosti svá studia v rodném Polsku u Juliana 

Gembalského na hudební univerzitě v Katowicích. Poté se přestěhoval do německého Stuttgartu, 

kde pokračoval postgraduálním studiem na hudební univerzitě u Jona Laukvika v nejvyšším 

studijním programu, který německé hudební školství nabízí. Umělecké vzdělání si doplnil účastí 
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na mnoha mistrovských kurzech, vedených téměř všemi významnými evropskými varhaníky. 

Zvláštní vliv na něho měla setkání s Tonem Koopmanem a Guy Bovetem.   

Od roku 2007 vyučoval varhanní hru jako asistent prof. Karola Szymanowského na univerzitě 

v Katowicích. V současné době pracuje na své dizertační práci na téma tempo rubato ve varhanní 

hudbě. Vede mistrovské interpretační kurzy v různých zemích. 

 

4. festivalový koncert 

12. září 2012 
Interpret:           

Martin JAKUBÍČEK, Marie KÁBELOVÁ, Jan ŠKRDLÍK   (ČR) 
Program:           

ANONYMUS (1688) 

Aria di Parma 

J. BRENTNER (1689 - 1742) 

Te sub fare latens numen 

J. A. BENDA (1722 - 1795) 

Sonatina G dur 

V. RATHGEBER (1682 - 1750) 

Aria Pastorella 

V. MARCELLO (1686 - 1739) 
Sonáta G dur 

Adagio, Allegro, Grave, Allegro 

J. Ch. SCHICKHARDT (1680 - 1762) 

Magnificat 

J. B. ALOVISI 

Salva Regina 

Vietorisův kodex (1670) 

Magnificat 

L. BOCCHERINI (1743 - 1805) 

Menuet 

 

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)                           

Árie Schafe könen sicher weiden 

Tři chorální předehry 

Árie Quita respexit 

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750), R. SCHUMANN (1810 - 1856) 

Suita III. C dur 

B. M. ČERNOHORSKÝ (1684 - 1742) 

Regina coeli 

 

Martin JAKUBÍČEK se narodil roku 1965 v Brně, v rodině hudebníka. V letech 1980 - 

1986 navštěvuje konzervatoř, obor cembalo a skladba. Pokračuje na JAMU, kde se výrazně 

zabývá improvizací. JAMU reprezentuje na mezinárodní varhanní soutěţi J. S. Bacha v Lipsku 

a na Interpretační soutěţi ČSR a SVOČ. Své znalosti si rozšiřuje na mistrovských kurzech 

v rakouském Millstadtu. Kromě sólové koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) 

působí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, jako 

zakládající člen ansámblů zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. 

Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. 
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Marie KÁBELOVÁ (soprán) uţ v době svých konzervatorijních studií (1984 - 1990) začíná 

působit v renomovaném tělese - Českém filharmonickém sboru, ve kterém brzy obsadí pozici 

prvního sopránu. V této době získává zkušenosti z koncertních pódií ve většině států Evropy 

i mimo ní, z nahrávání pro rádio, televizi i různá vydavatelství i ze spolupráce s různými 

orchestry a dirigenty. V roce 1995, kdy završuje svá studia na Janáčkově akademii múzických 

umění u přední české pěvkyně Anny Barové, přiláká její pozornost autentická interpretace staré 

hudby. Na tomto poli naváţe spolupráci s významnými hudebníky jako je zpěvák Vladimír 

Richter (soubor Collegium musicum) nebo německá flétnistka Susanne Wagner (soubor Ardor 

musicus) a dalšími. Od roku 2005 se uţ věnuje téměř výhradně tomuto druhu interpretace. Od 

roku 1999 vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně. 
 

Jan ŠKRDLÍK (violoncello) studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále 

u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických  umění v Brně, u Luise Clareta 

v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdrţel prémii Českého hudebního fondu 

za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. S Janem Škrdlíkem se měli moţnost 

seznámit posluchači na mnoha stech koncertech na třech kontinentech, ať uţ jako s komorním 

hráčem, nebo sólistou. V oblasti sólové hry také nahrál pro přední vydavatelství řadu CD se 

skladbami prakticky všech stylových období. Jeho CD Bachových suit bylo vybráno v roce 2003 

japonskou firmou Geocities mezi deseti tituly reprezentujícími českou interpretační tvorbu. 

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů aţ po tradiční českou 

romantickou a neoromantickou expresivní školu. 
 

Letošní varhanní léto bylo úspěšné  

V pořadí jiţ 22. ročník Litoměřického varhanního léta skončil. Poslední koncert se v katedrále 

sv. Štěpána uskutečnil 12. září. Novému pojetí mezinárodního hudebního festivalu zpočátku 

mnozí nevěřili. Největší důvěru mu ale nakonec dali sami návštěvníci. Ačkoliv se díky sníţenému 

rozpočtu uskutečnili čtyři místo obvyklých šesti koncertů, celková návštěvnost stoupla o šedesát 

procent. 

Letos pořadatelé vedle klasických varhanních recitálů zařadili i komorní koncerty. Vedle varhan 

tak zazněly hlasy operních sólistek, violoncella či dechových nástrojů. Více se také soustředili na 

atraktivnost repertoáru jednotlivých umělců. 

 

Litoměřická notička 

Ve dnech 19. - 20. dubna 2012 proběhl jiţ 16. ročník festivalu za účasti 15 sborů, které 

vystoupily ve třech koncertech. Mimo tradičních hostů - Vinohrádek Ţalhostice, Sluníčko 

Křešice, Kytička Litoměřice, Koťata Lovosice, Brozanského školního sboru se letošního ročníku 

účastnily i další dva hosté. Tím prvním byl sympatický chlapecký sbor Bruncvík z Prahy a tím 

druhým přípravný jablonecký sbor Amici, gaudete. 

V zahajovacím koncertu vystoupili Páni kluci, Puellae cantantes a Bruncvík Praha. V druhém 

koncertu - duchovní hudby, vystoupili v Kostele Všech Svatých mimo tří jiţ zmíněných sborů 

ještě i Litoměřický Hlásek. Třetí koncert byl přehlídkou sborů Litoměřicka - 13 sborů, mj. ještě 

přípravky školy. 

 

Litoměřický hrad má za sebou premiéru 

Páteční večer 11. května totiţ proběhl ve znamení pro něj dosud netypických akcí. 

V kongresovém sálu se před zraky zhruba osmi desítek diváků uskutečnil historicky první 

koncert. Vystoupily zde dívky pěveckého sboru Puellae cantantes. Nebyly přitom samy. Přivedly  
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si vzácného hosta - mládeţnický komorní orchestr Divertimento z Varšavy.  

Na začátku vystoupení přivítal sbormistr Jaroslav Pallas polské hosty a ocenil vzájemnou 

spolupráci. Následoval hodinový koncert, který byl zahájen nejprve společnými, a poté 

individuálními skladbami. Závěr kulturní akce patřil Divertimentu, vystupujícího pod taktovkou 

Elźbiety Ostrowské.   
 

Jarní benefiční koncert pro Hospic sv. Štěpána 

se konal dne 23. 5. 2012 v 19 hodin v kongresovém sálu Hradu Litoměřice.  

Trojice sólistů Státní opery Praha, Daniela Radosa (zpěv), Adolf Melichar (elektrický klavír) 

a Miroslav Laštovka (trubka), vybrala a předvedla skladby a árie našich a světových autorů 

a to Bizeta, Dvořáka Händla, Kuchaře, Černohorského a dalších. Daniela Radosa svým 

nádherným sopránem spolu s Miroslavem Laštovkou na trubku za doprovodu Adolfa Melichara 

na varhany rozezvučela Kongresový sál gotického hradu. Největší úspěch, podle potlesku diváků, 

sklidila za árii Rusalky. Largo z Novosvětské symfonie podané na trubku s doprovodem varhan 

bylo rovněţ unikátním záţitkem. Umělci vystoupili bez nároku na honorář, výtěţek ze vstupného 

bude pouţit na nákup léků, opiátů pro nevyléčitelně nemocné pacienty Hospice sv. Štěpána. 

Rovněţ děkujeme Centru cestovního ruchu Litoměřice za propagaci akce a poskytnutí 

nádherných prostor Hradu Litoměřice bez nároku na nájemné. 
 

Zlatý dech 2012 v Litoměřicích 

Litoměřické Mírové náměstí rozezněla v sobotu 2. června dechová hudba. Uskutečnil se zde 

druhý ročník festivalu dechových orchestrů a maţoretek Zlatý dech, kterého se zúčastnily zhruba 

čtyři stovky účinkujících.  

Akce začala po desáté hodině slavnostním nástupem pěti hudebních těles v čele se čtyřmi 

soubory maţoretek a husarů. Hodinu před polednem se uskutečnil monster koncert všech 

zúčastněných. V jeho průběhu se postupně vystřídali na pódiu dirigenti Ústřední vojenské hudby, 

Severočeské harmonie Štětí, Harmonie 1872 Kolín, dechového orchestru Škoda auto a praţského 

orchestru PRA-LIN-KA. Ozdobou se stalo vystoupení maţoretek ze Štětí, Kolína, Roudnice nad 

Labem a husarů Tanečního klubu Rytmus z Roudnice nad Labem. Dopolední blok zakončil show 

program Ústřední hudby Armády ČR, doprovázen spontánním potleskem několika stovek diváků, 

mezi nimiţ nechyběli jak příznivci dechovky, tak ani bývalí příslušníci Posádkové hudby 

Litoměřice, která byla před více neţ deseti lety zrušena.  

V odpoledním bloku proběhly ve zhruba půlhodinových intervalech koncerty jednotlivých kapel, 

které vrcholily závěrečným koncertem v podání Ústřední vojenské hudby AČR. Celý program 

zakončil koncert Big bandu Základní umělecké školy v Litoměřicích pod vedením Zdeňka 

Růţičky. 
 

Pěvecký sbor veze z Ameriky zlatou a dvě bronzové medaile  

Ve dnech 4. aţ 10. července se litoměřický dívčí pěvecký sbor Puellae cantantes zúčastnil 

nejprestiţnější světové sborové akce World Choir Games 2012 v americkém Cincinnati. Ze třech 

kategorií, kam byl přihlášen, přivezl dvě stříbrné medaile (kategorie folklor a popular) a zlatou 

medaili z kategorie duchovní hudba. Krom toho sbor Puellae cantantes vystoupil rovněţ v New 

Yorku v Bohemian Hall a na koncertě v Chicagu. 
 

Puellae cantantes na hradě 

Koncertní vystoupení litoměřického dívčího pěveckého sboru Puellae cantantes se konalo 13. září 

od 18 hodin v sále Hradu Litoměřice. Záštitu nad koncertem převzal starosta města Litoměřice 

Ladislav Chlupáč. Návštěvníci mohli zhlédnout i fotografickou reportáţ z účasti sboru na 

mezinárodní sborové olympiádě v USA, kde letos zazářil. 
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Country legenda v DK Litoměřice 

Malina Band doprovodil v DK Litoměřice v úterý 2. října od 19.30 českou country legendu Pavla 

Bobka. Česká country legenda Pavel Bobek, který je označován za českého Johnnyho Cashe, 

vystoupil před litoměřickým publikem. 

 

VÝTVARNÁ DÍLA, FOTOGRAFIE ... 
 

Motýli a orchideje - GALERIE LITOMĚŘICKÉ NEMOCNICE 

Ve středu 4. ledna proběhla v galerii nemocnice v 17 hodin vernisáţ výstavy fotograií Josefa 

Pospíchala s názvem „Motýli a orchideje“. 

 

Foto-grafika a Paměť dřeva - GALERIE NA BAŠTĚ 

Ve čtvrtek 5. ledna, byla v 17.30 hodin v Galerii Na Baště zahájena výstava fotografií redaktora 

Českého rozhlasu Sever Miroslava Zimmera „Foto-grafika“ a dlouholetého fotografa 

a litoměřického zastupitele Petra Hermanna „Paměť dřeva“. 

 

Toulky a Temné středohoří - MINIGALERIE RADNICE 

Nové snímky byly od 9. ledna aţ do konce února k vidění i v minigalerii radnice na Mírovém 

náměstí. Svá díla s mottem „Toulky“ zde prezentoval úspěšný litoměřický fotograf Josef Rotter. 

Učinil tak společně s Rostislavem Králem, jenţ svou expozici nazval „Temné středohoří“. Oba 

jsou zakladateli nového fotoklubu Skupina XIX. 

 

Krásy Milešovského středohoří - GALERIE LITOMĚŘICKÉ NEMOCNICE 

Krásy Milešovského středohoří je název výstavy Lukáše Círuse, který své práce vystavil v galerii 

litoměřické nemocnice. Vernisáţ výstavy proběhla 13. března. 

 

Cesty k horizontu - GALERIE V DIVADLE K. H. MÁCHY 

V pátek 16. března od 17 hodin, se uskutečnila vernisáţ výstavy Jaroslava Vyšína, nazvaná Cesty 

k horizontu. Své snímky vystavil autor v Divadle K. H. Máchy. Lidé se zde s nimi budou setkávat 

do konce dubna. 

 

Výtvarné práce ţáků Masarykovy ZŚ - MINIGALERIE RADNICE 

V minigalerii na radnici vystřídaly fotografie výtvarné práce ţáků Masarykovy základní školy. 

 

Mírové náměstí - FOTOGRAFIE NA DLAŢBĚ 

Po zdařilé premiéře akce „fotky na dlaţbě" uspořádal Fotoklub Porta Litoměřice v sobotu 

23. června od 9 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích další výstavu z tohoto cyklu. 

Tentokrát na téma „Jarní Litoměřicko". Na této výstavě se obyvatelům města a jeho 

návštěvníkům představili fotografové z tohoto kolektivu 42 barevnými zvětšeninami na dané 

téma. Z více neţ 500 snímků byl vybrán soubor zachycující rozkvétající přírodu, okolní krajinu 

či aktuální demonstraci proti kalům.  
 

POVODEŇ 2002 - Vlastimil Šafránek 

O víkendu (18. srpna) začala v Litoměřicích výstava fotografií Vlastimila Šafránka, který před 

deseti lety dokumentoval povodeň, která zasáhla město i jeho okolí. Vernisáţ symbolicky hostila 

budova veslařského klubu, který byl před deseti lety pod vodou aţ po balkon v prvním patře. 

Několik desítek fotografií bude vystaveno do 5. září. Pak se výstava přemístí do 

předsálílitoměřického hradu. 
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TAPISERIE Evy Vágnerové 
V úterý 11. září od 17 hodin proběhla vernisáţ výstavy české výtvarnice Evy Vágnerové, jejíţ 

ilustrace zdobí řadu knih. Výstava umístěná v předsálí Hradu Litoměřice bude otevřena veřejnosti 

do 12. října a přinese návštěvníkům pohled na nevšední umění. 

 

Lovosičtí představili v listopadu fotografie na hradě  

Výstava pod názvem “Z našich archivů” nalezla své místo 

v průběhu listopadu v předsálí Hradu Litoměřice. Tentokrát 

se jednalo o díla členů lovosického fotoklubu. Vernisáţ proběhla ve čtvrtek 1. listopadu 

v 17.00 hodin. 

 

Výstava Fotky na dlaţbě 

V pátek 19. října 2012 se na litoměřickém Mírovém náměstí uskutečnila vernisáţ jednodenní 

výstavy fotografií pod názvem Litoměřice, město památek. Tu pro obyvatele města a jeho 

návštěvníky připravili členové místního fotoklubu Porta Litoměřice. Jde o další výstavní počin 

členů tohoto aktivního fotoklubu z cyklu fotky na dlaţbě, který volně navazuje na předchozí 

prezentace jeho členů na historické dlaţbě Mírového náměstí v Litoměřicích. 

Díla ţáků základní umělecké školy na hradě  

Multikulturní prostor hradu hostí od prosince letošního roku aţ do 13. ledna příštího roku výstavu 

prací ţáků výtvarného ateliéru Jany Veselé a Jana Choury. Jde o nejlepší výtvarné počiny právě 

končícího roku 2012. Výstava je koncipována jako široká škála témat zpracovaných 

nejrozmanitějšími výtvarnými technikami. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. 

Nadání ţáků v kombinaci s odborným vedením přináší divákům v konečném výsledku nevšední 

vizuální záţitky. Vedle kresebných studií najdete na výstavě fantazijní malby, grafické práce 

a prostorové objekty. Výstavy jsou mnohaletým soustavným a kontinuálním svědectvím 

o kvalitní práci pedagogů s mladými talenty. Řada absolventů Základní umělecké školy 

v Litoměřicích se stala aktivními umělci, designéry a architekty. 
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SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH 
 

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách   (17. 2. - 10. 5. 2012) 

Výstava byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 16. 2. 2012 od 17.30 hodin. Zahájil ředitel galerie 

PhDr. Jan Štíbr. Úvodní slovo pronesl prof. PhDr. Jan Royt, autor výstavy. Na violu da gamba při 

vernisáţi zahrál Petr Wagner.  

Litoměřická galerie představila obsáhlý a poměrně ucelený soubor gotické deskové malby z let 

přibliţně 1340 aţ 1550 pocházející ze severozápadních a severních Čech. Návštěvníci shlédnli 

díla vysoké kvality, která se dochovala přes bouřlivé dějinné události a která dosvědčují kulturní 

vyspělost našich předků a značnou kultivovanost výtvarného projevu. Mnohá díla vznikla díky 

objednávkám církevních řádů, které v dané oblasti působily.  

Nejstaršími vystavenými díly byl oltář z Duban s Madonou v květnici (NG v Praze) a oltář 

z Jeníkova (Národní památkový ústav), oba přibliţně z let kolem 1460.  
 

Marie Krůtová a Václav Syrový - Dvě polohy naivního umění 
Výstava byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 23. 2. 2012 od 17.30 hodin v prostorách expozice 

naivního umění. Zahájení provedl PhDr. Jan Štíbr, ředitel galerie a spoluautor výstavy. Úvodní 

slovo pronesl PhDr. Antonín Jiráček, spoluautor výstavy.  

Ve všech prostorách expozice naivního umění byla představena art brut tvorba Marie Krůtové 

a Václava Syrového. Tvorba řazená pod název art brut - umění v surovém stavu - se vyznačuje 

nespoutaností, surovostí, aţ divokou kreativitou, nepředstíraností, neškoleností projevu, 

neuhlazeností. A taková jsou i vystavovaná díla. Kaţdý z představených autorů svojí tvorbou 

vypovídá o světě, který proţíval, který viděl. Do jejich tvorby se výrazně promítlo jejich duševní 

rozpoloţení.  

Marie Krůtová (1909–1987) pocházela z početné rodiny z Nové Paky, vyučila se prodavačkou, 

zaloţila vlastní rodinu. Objevila v sobě léčitelské a jasnovidecké schopnosti, které výrazně 

ovlivnily její tvorbu. Marie Krůtová začala malovat aţ v pozdním věku a pro její tvorbu je 

typická kresba pastelem. Námětově zachycovala svůj vnitřní svět, radosti i smutky, ale třeba 

i přírodu – květy, stromy, ptáky – svět, který ji obklopoval.  

Václav Syrový (1934–2010) byl zubní laborant, proto na jeho objektech tak často dominují zuby, 

ať uţ se jedná o masky, inspirované africkými maskami, nebo o lidské postavy či zvířata. Václav 

Syrový byl i profesionálním sportovcem a pětinásobným mistrem Československa ve vzpírání 

těţké váhy. Se sportovní reprezentací také navštěvoval významné galerie Evropy, kde se setkával 

s uměním, kterým byl fascinován. Obdivoval Picassa i van Gogha. Dílo Václava Syrového 

vypovídá o přímosti a nespoutanosti jeho představ. Figury jsou provedeny do všech detailů, 

masky se usmívají nebo se divoce šklebí. Ke své tvorbě vyuţíval veškerý dostupný materiál, 

který sbíral na procházkách v lese i u popelnic. Vystaveny jsou především jeho objekty z let 1990 

aţ 2007 – masky, figury, zvířata, totemy, ale i počátky jeho tvorby z let osmdesátých – kresby 

a cínové objekty.  
 

Umělecké sdruţení Elgar   (2. 6. 2012) 

V sobotu 2. června se od 19 hodin se v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii 

v Litoměřicích uskutečnil koncert v podání sólistů Pavly Zobalové - soprán, Ivety Poslední - alt, 

Miloslava Pelikána - tenor, Vladimíra Jelena - bas, za doprovodu Komorního orchestru Karlovy 

Vary a Děčínského smíšeného sboru se sbormistrem Jiřím Holubcem, dirigent Miloš Bok. 

Na programu bylo Requiem D moll K. 626 od Wolfganga Amadea Mozarta.  
 

Konec (S)Nové epochy - Umění Secese a symbolismu ze sbírky P. Šimona  (15.6. - 30.9.2012)  

Výstavu zahájil PhDr. Jan Štíbr, ředitel galerie, o sbírce promluvil Mgr. Patrik Šimon.  

http://www.galerie-ltm.cz/clanek.php
http://www.galerie-ltm.cz/clanek.php?aid=302
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Litoměřická výstava byla rozdělena do několika tematických okruhů výstiţně mapujících umění 

a ţivot přelomu 19. a 20. století. Kromě pohádkových témat zde byly zastoupeny i orientální 

motivy čerpající z cest a z objevování především japonského umění a způsobu ţivota. 

Litoměřická výstava představuje i novou, do té doby netypickou podobu ţeny – ţenu dominu. 

Ţena byla vţdy velká inspirátorka umělců, na konci 19. století ale uţ není zpodobená jen jako 

světice, ale i jako svůdnice, ţena sebevědomá i ţena melancholická. Ţena ovšem nevystupuje 

pouze v roli objektu, ale i jako umělkyně, malířka – například Zdenka Braunerová nebo Lili 

Gödl-Brandhuberová.  

A samozřejmě není opomenuta i krajinomalba, portréty, milostné náměty i smrt, křesťanská 

témata a zátiší. Umělci daného období se zajímali o všechny aspekty lidského ţivota, o čemţ 

svědčí litoměřická výstava. Na výstavě je vystaveno přes sto děl převáţně volného umění - 

malba, kresba, grafika, plastika, ale i umělecké řemeslo a publikace.  

Sběratel Patrik Šimon vystudoval dějiny umění a jiţ v době studií se zajímal o sběratelství. 

Do dnešních dnů se mu podařilo shromáţdit velmi kvalitní a reprezentativní uměleckou sbírku, 

kterou nadále rozšiřuje.  

 

Volný směr - S.V.U. Mánes  (22. 6. - 16. 9. 2012)  

Vernisáţ výstavy uskutečněné v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii proběhla  

21. června 2012 v 17.30 hodin  

Autoři výstavy - ak. mal. Václav Špale a prof. PhDr. Jiří T. Kotalík.  

Kurátoři výstavy - PhDr. Jan Štíbr a MgA. Jan Brodský.  

Záměrem výstavy je představit reprezentativní kolekci výtvarných děl dnešních členů spolku 

Mánes, který v tomto roce slaví své 125. výročí vzniku. Součástí kolekce je i připomínka 

některých zemřelých členů, kteří se zaslouţili o rozvoj spolku po obnovení jeho činnosti a kteří 

zároveň byli klíčovými osobnostmi dobové výtvarné scény. 

 

Věra Boudníková-Špánová - Retrospektiva  (26. 9. - 28. 10. 2012)  

Vernisáţ výstavy se uskutečnila v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii 

25. 9. 2012 v 17 hodin 
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Kurátor výstavy za SGVU: PhDr. Jan Štíbr. Úvodní slovo Richard Drury. 

Textilní výtvarnice Věra Boudníková-Špánová (1946–2012) pocházela z Českého Krumlova, 

vystudovala Střední textilní školu v Brně a studovala na Pedagogické fakultě v Českých 

Budějovicích a v Praze. Věra Boudníková-Špánová se věnovala volné textilní tvorbě, především 

tapiserii, ale i asambláţím a tvorbě textilních objektů. Svoji tvorbu nevnímala jako dekoraci, ale 

jako plnohodnotné umělecké dílo, prostřednictvím kterého vyjadřovala své pocity, postoje 

ke společnosti, zaznamenávala své vzpomínky (deníkové záznamy).     

 

Jiří Kačer - Sochy 

11. 5. - 26. 8. 2012 

Vernisáţ výstavy se konala 10. 5. 2012 od 17.30 hodin. Úvodní slovo měl Richard Drury a jejím 

kurátorem byl PhDr. Jan Štíbr. 

Na parkánu galerie byla představena tvorba sochaře Jiřího Kačera. Touto výstavou byl současně 

zahájen cyklus sochařských výstav na parkánu litoměřické galerie probíhajících kaţdoročně 

v letní sezoně. 

Jiří Kačer (1952) vystudoval Střední kamenosochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší u prof. 

Rudolfa Šrajbra a Akademii výtvarných umění v Praze u doc. Jiřího Bradáčka a doc. Antonína 

Nykla. Od počátku 80. let 20. století se účastní samostatných i kolektivních výstav a sympozií, 

od roku 2004 člen Umělecké besedy. 

 

Jiří Bradáček - Sochy (7. 9. - 4. 11. 2012) 

Úvodní slovo na vernisáţi výstavy uskutečněné na parkánech galerie 6. září 2012 v 17.30 hodin 

měl autor výstavy Mgr. Jan Škvára. Kurátorkou za SGVU v Litoměřicích byla PhDr. Jiřina 

Kumstátová. 

Jiří Bradáček se narodil 27. 6. 1922 v Obříství u Mělníka. Studoval v Praze na Státní keramické 

škole (1936–1939), na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Karla Dvořáka (1939–1944), 

absolvoval na Akademii výtvarných umění u prof. Karla Pokorného (1945–1946). V letech 

1946–1951 se po absolutoriu Akademie věnoval navrhování drobné plastiky pro porcelánku 

Royal Dux v Duchcově, odkud přenesl svůj ateliér do Teplic a pak do Roudnice nad Labem, 

kterou opouští, kdyţ byl jmenován docentem na AVU v Praze v roce 1967.  

Těţištěm tvorby Jiřího Bradáčka byly plastiky v exteriéru veřejných prostor, především 

v severočeském regionu, ale i v Praze a jinde. Věnoval se i komorní plastice a portrétům. 

Modelační techniky, jako polychromovaná sádra, kamenina, porcelán, modurit, v Bradáčkově 

tvorbě postupně vytlačila práce v kameni, zejména v pískovci a v opuce.  

V roce 1946 byl přijat do S. V. U. Mánes. Byl spoluzakladatelem severočeské tvůrčí skupiny 

Krok 57, jedné z prvních poválečných uměleckých skupin v republice. Aţ do svého odchodu do 

Prahy patřil k předním iniciátorům výtvarného ţivota v severních Čechách. Získal čestné uznání 

za plastiku Raněný pták na prestiţním La Triennale di Milano v roce 1956 a cenu SKNV v Ústí 

nad Labem za výtvarnou práci v roce 1961. Byl zastoupen na řadě významných výstav 

československého umění doma i v zahraničí. Zemřel nečekaně v Praze dne 18. července 1984. 

 

Václav Alois Šrůtek - Retrospektiva    19. 10. – 25. 11. 2012  

Vernisáţ výstavy proběhla 18. října v 17.30 hodin. Úvodní slovo pronesl PhDr. Jan Štíbr 

a k výstavě promluvila ak. mal. Ivana Grimmová a Radomil Eliška. Recitace Josef Abrahám, na 

violoncello zahrál Jan Pech.  

Václav Alois Šrůtek se narodil roku 1912 v Praze, studoval na Vysoké škole architektury v Praze 

u prof. Oldřicha Blaţíčka a u prof. Cyrila Boudy a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, 

kde získal doktorát. Do Litoměřic se přestěhoval v roce 1945 a od té doby byl věrným malířem  
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Českého středohoří. I ze studia na Přírodovědecké fakultě je patrný Šrůtkův kladný vztah ke 

krajině, kterou jako malíř zachycoval věrně realisticky. Realismus u něj byl přirozeností, jak sám 

říkával „tak to prostě cítím“.  

Pro své upřímné podání námětů se těšil velké oblibě mezi místními, jeho díla zdobila a mnohdy 

dodnes zdobí prostory škol, nemocnice, hospice a další veřejné i soukromé prostory. Na jeho 

obrazech se setkáme s magickými, dramatickými horami, s jarně rozkvetlými stromy na stráních, 

se zlatými lány obilí, s vesnickými obydlími, s městskými zákoutími, ale i s těţebními věţemi 

Mostecka či s pustými vytěţenými jámami. Pokud se v jeho krajinách setkáme s člověkem, 

málokdy je to konkrétní osoba. Krajiny a civilizační témata maloval ve všech ročních obdobích. 

Kromě krajin maloval i zátiší.  

Václav Alois Šrůtek zemřel roku 2006 ve věku 93 let. Litoměřická retrospektivní výstava 

představí Šrůtkovu tvorbu v maximální moţné šíři. 

 
DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU  
 

Křest knihy Fimbul - 21.2. 2012 

Při náhodném a šťastném setkání se spisovatelkou Kateřinou Hejlovou Šípkovou, která ţije 

i tvoří v zahraničí, ale vyrostla 

a její rodiče jsou 

v Litoměřicích, nás společně 

napadlo představit její novou 

knihu navíc ještě doma. Fimbul 

ze severské mytologie znamená 

dlouhou tříletou nekonečnou 

zimu. Kniha byla tudíţ křtěna 

ledem a rovněţ hradební věţ - 

toho času v zimním spánku - 

měla zamrzlá okna. 

U návštěvníků však panovala 

báječná nálada a tři sudičky 

přály knize i autorce výsluní. 

 
 

Kateřina Hejlová Šípková stojí v pozadí uprostřed 

 

Praţské mrakodrapy (20.4.-18.5.2012) 

Kdyţ slova padají do hedvábí  (20.4.-18.5.2012) 

Letošní výstavní rok se nesl ve znamení tzv. „dvojvýstav“, kdy obě výstavní patra vyuţili dva 

vystavující. 

To platí právě pro první výstavu fotografií Milana Krásy Mrakodrapy, kdy autor zachytil oblaka 

nad Kavčími horami během jednoho odpoledne. Na prvém podlaţí spojily svůj um výtvarnice 

Zuzana Schwabová, pro kterou se hedvábí se stalo místem, kam přenesla svůj vjem z básní Táni 

Novákové ve výstavě pod příznačným názvem: Kdyţ slova padají do hedvábí. Hedvábím 

umocněná poezie i Mrakodrapy připravily divákům neopakovatelný záţitek. 

 

Patchwork - textilní hrátky - Petra Brázová 

Autorka je v Litoměřicích k nalezení ve své dílně i prodejně pod názvem Čertovo kvítko. 

Ovládá mnoho ručních prací i řemesel. Jmenujme např. paličkování, pletení, háčkování, tkaní, šití  

 

http://www.rucnipapir.com/doc/mrakodrapy.pdf
http://www.rucnipapir.com/doc/mrakodrapy.pdf
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oděvů, batikování, malování na hedvábí atd. Patchwork ji uchvátil natolik, ţe začala vytvářet 

velké nástěnné tapisérie, které si mohli návštěvníci i zakoupit. 
 

Fotografie Jarmily Kacarové (28. 6. -31. 8. 2012) 

těsně před začátkem velkých prázdnin představila své fotografie Jarmila Kacarová, která svým 

poetickým vnímáním věcí kolem nás, smyslem pro detail a skrytou krásu přinesla návštěvníkům 

po dva měsíce svůj laskavý pohled na svět. Na vernisáţi zahrál pod vedením Mgr. D. Valeškové 

flétnový soubor SPgŠ OETHOS a na violu Jakub Kacar. Autorka rovněţ připravila 

fotodokumentaci zámeckých zahrad a parku pro účastníky prázdninového workshopu a stala se 

fotografkou příslušného katalogu workshopu. 
 

Výstava Jitky Kůsové-Valeské - Jen tak, čarou (od 6. 9. do 11. 10. 2012.) 

Autorka ţije a tvoří v Útočišti u Klášterce nad Ohří. Členka Unie výtvarného umění v Teplicích - 

International Association of Art, představila malý průřez svou významnou tvorbou - kresbami na 

papíře a několika menšími skulpturami, vzhledem ke komornímu prostoru galerie.  

Výstavu zahájily sestry Aneţka a Lída Landovy hudebním vystoupením na flétnu i klávesy. 

Všechno k sobě ladilo a velmi dobře se vyjímalo. Autorka, která se jiţ s úspěchem zúčastnila 

mnoha mezinárodních sochařských sympozií, udělala sama zajímavý úvod své výstavy, jeţ 

potěšila návštěvníky.  
 

Fotografie - Jitka Prokop a Kreslené Aloha mandaly - Ivana Villca-Mimani 

další dvojvýstava, 13. 10. - 15. 11. 2012  
Autorky jsou přítelkyně, které se ve své tvorbě velmi dobře doplňovaly. Jitka ve svých 

fotografiích odhalovala a oslavovala detailní krásu-mikrosvět i těch zdánlivě „ obyčejných“ 

rostlin jako třeba bodlák. Ivana nás zase léčila pastelkami kreslenými Aloha-mandalami, 

námětem přírody z Havaje.  
 

OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH 
 

Zmizelé Litoměřice 12. 1. - 4. 3. 2012 

Fotografická výstava ze sbírky Oblastního muzea v Litoměřicích, z fondů Státního okresního 

archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích a současná fotodokumentace zaniklých litoměřických 

čtvrtí, jednotlivých objektů a zákoutí. 

Zrcadlo Litoměřicím minulým 

nastavili manţelé Ilona 

a Oldřich Kotyzovi v publikaci 

Zmizelé Litoměřice, která se 

před několika dny objevila na 

pultech knihkupectví. Pod 

společným označením Zmizelé 

Čechy, Morava a Slezsko ji 

vydalo nakladatelství Paseka. 

Učinilo tak v rámci edice, která 

má připomenout zaniklou tvář 

měst i celých regionů se 

zřetelem na jejich historický či 

umělecký význam a na sílu 

genia loci, na jehoţ vytváření se 

podíleli naši předkové.  

Vlevo ředitelka muzea Eva Štíbrová, 

v pozadí manţelé Kotyzovi 

http://www.rucnipapir.com/doc/jarmila-kacarova.pdf
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V publikaci nalezneme téměř 130 historických snímků. Nejstarší fotografie pochází z roku 1878, 

nejmladší pak ze sedmdesátých let minulého století, kdy původní zástavba ustoupila stavbě 

sídlišť. 

PhDr. Ilona Kotyzová (1963) vystudovala český jazyk a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze a od roku 1987 dodnes působí jako archivářka ve Státním okresním archivu 

Litoměřice. 

PhDr. Oldřich Kotyza (1963) vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze a od roku 1987 působí jako archeolog v Oblastním muzeu v Litoměřicích, kde zastává od 

roku 1999 funkci zástupce ředitelky. Od roku 2002 přednáší externě na Katedře archeologie 

Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se otázkami raně středověkého osídlení severozápadních 

Čech, problematikou počátku institucionálního města Litoměřice, zpřístupňováním středověkých 

a raně novověkých pramenů a historickou klimatologií. 

Právě z publikace „Zmizelé Litoměřice“ vychází výstava „Zmizelé Litoměřice na starých 

fotografiích“, která aţ do 4. března probíhá v litoměřickém muzeu. Zatímco v knize jsou 

publikovány pouze historické fotografie, v muzeu je doplňují snímky autora výstavy Martina 

Kolaříka, přibliţující aktuální podobu původních zákoutí. 

 

Kamenina a porcelán v interiéru 13. 7 . - 16. 9. 2012 (Výstava) 

Výstava představila kameninu a porcelán 19. století (především české, ale i zahraniční výroby) 

z muzejních sbírek. Část předmětů si návštěvníci mohli prohlédnout ve vytvořených dobových 

interiérech – vesnickém a měšťanském, kde byl ke spatření také nábytek, fotografie a obrazy 

z našeho depozitáře muzea. Na této výstavě se podílelo i Oblastní muzeum v Děčíně a Skanzen 

Zubrnice zapůjčením předmětů. 

 

Přírodovědná tajemství muzejního depozitáře 25. 10. - 18. 11. 2012 (Výstava) 

V úterý 25. září byla ve výstavních prostorách Oblastního muzea v Litoměřicích zahájena 

výstava Přírodovědná tajemství muzejního depozitáře. Doprovodné akce nabídly veřejnosti také 

botanickou procházku městem nebo mykologickou poradnu. 

Přírodovědné sbírky litoměřického muzea obsahují tisíce různých předmětů, z nichţ mnohé mají 

vysokou vědeckou a některé téţ historickou hodnotu. S malou částí se mohou návštěvníci 

seznámit ve stálé muzejní expozici, naprostá většina jich ale zůstává uzamčena v depozitáři, 
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odkud vyjde na světlo světa pouze výjimečně za účelem vědeckého bádání. Výstava má proto za 

cíl zejména přiblíţit širší veřejnosti část přírodovědných sbírek, s nimiţ se návštěvníci běţně 

nemohou seznámit. K vidění jsou zajímavé exponáty ze všech částí přírodovědné muzejní sbírky. 

Ukázky z neobyčejné různorodosti minerálů doplní vzorky hornin z vrtných jader průzkumných 

vrtů. Do dávné geologické minulosti nahlédneme také s pomocí zkamenělin druhohorních 

amonitů či otisků třetihorních dřevin. Vystaveny budou i významné poloţky z rozsáhlých herbářů 

čítajících více neţ sto tisíc kusů cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků a hub. 

 

Po stopách Germánů (Výstava) - 4. 12. 2012 - 3. 3. 2013 

Archeologická výstava Po stopách Germánů vznikla jako společný projekt Muzea Západní 

Luţice v Saské Kamenici a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Cílem projektu bylo 

zmapovat osídlení a styl ţivota germánských kmenů na území Horní Luţice a severních Čech. 

Prezentaci v litoměřickém muzeu doplnily informace o pobytu germánských kmenů v době 

římské na Litoměřicku. Přítomnost germánského osídlení byla doloţena archeologickými nálezy 

ze sbírky Oblastního muzea v Litoměřicích. 
 

KNIHOVNA KARLA HYNKA MÁCHY V LITOMĚŘICÍCH 
 

Autorský večer Václava Vokolka 
27. 02. 2012 od 17 hodin proběhlo v sále knihovny podvečerní zastavení a vyprávění 

o autorových nových knihách. 

 

Michael Delia (USA) - Hudební improvizace s prvky tradiční africké hudby. 
7. 03. 2012 od 18 hodin se v sále knihovny představil vizuální a zvukový umělec, ţijící v New 

Jersey a v Praze. Jeho výrazovými prostředky jsou kresby, malby, instalace, stavby hudebních 

nástrojů a vlastní hudební a rozhlasová tvorba. Studoval vizuální umění na Moravian College 

v Pensylvánii a na S. V. A. v New Yorku, kde se zaměřil na sochařství. Ve své tvorbě se poslední 

době orientuje především na zvukové performance a instalace, v nichţ pouţívá vlastní hudební 

nástroje. 

 

Autorský večer Jakuba Praibiše 
28. 03. 2012 se od 18 hodin uskutečnilo v sále knihovny podvečerní posezení na téma 

civilizačních problémů v literatuře i mimo ni. 

 

Máchovou stopou 2012 - vyhlášení literární soutěţ 

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města vypisuje 4. ročník 

literární soutěţe. Soutěţ se vyhlašuje k 15. 4. 2012 a její uzávěrka je 31. 8. 2012. 

Soutěţ je určena 1. pro 

středoškoláky (rozhodující 

je studium na střední škole 

v České republice nebo 

zahraničí v termínu do 

uzávěrky soutěţe) 

a 2. dospělé (tato kategorie 

není věkově omezena). 

V obou kategoriích mohou 

soutěţící posílat libovolně 

poezii anebo prózu 

inspirovanou citátem 
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z Máchova díla: „Vy jdete zemí, má cesta vede peklem.“ Rozsah příspěvků přitom nesmí 

překročit 4 normostrany. Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty. Jeden účastník můţe 

do soutěţe zaslat nejvýše jedno dílo. 

 

Autorský večer Bedřicha Ludvíka 

1. 10. 2012 od 17.00 

Bedřich Ludvík: Zpět k pramenům Ohře. Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna 

opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes. Pojďte s námi zpět k pramenům. 

 

Autorský večer Marie Noe 

3. 10. 2012 v 18 hodin se uskutečnilo inspirativní setkání s autorkou knihy „Dobré věci nejsou 

špatné“ a s ochutnávkou zdravých pokrmů. 

Marie Noe představila své nakladatelství One Woman Press a zajímavé knihy, které zde 

vycházejí nejen o aromaterapii a těhotenství bude vyprávět spisovatelka a nakladatelka Marie 

Noe. 

 

Máchovou stopou 2012 - vyhlášení výsledků literární soutěţe 

4. ročník literární soutěţe Máchovou stopou 2012, která byla vyhodnocena 10. Listopadu 

v litoměřické knihovně K. H. Máchy, zná své vítězky a vítěze; bodovaly hlavně ţeny. 

V kategorii středoškoláků se na druhém místě umístila Hana Hroudová, na místě třetím Petra 

Jelínková, čestné uznání obdrţely Lucie Baţantová a Lucie Hrochová.  

V kategorii dospělých se na druhém místě umístila Marta Vančurová, na třetím Olga Noruláková 

s Jakubem Orlem Tomášem, čestná uznání obdrţeli Jan Havlena a Klára Šmejkalová. 

Porotci soutěţe, spisovatelé Ivona Březinová a Martin Ryšavý a šéfredaktor Portálu české 

literatury Jaroslav Balvín, zdůvodnili neudělení prvních míst v obou kategoriích tím, ţe v příštím 

ročníku doufají v obeslání soutěţe ještě kvalitnějšími texty. Vyhlášení proběhlé v litoměřické 

knihovně zahájil její ředitel Karel F. Tománek netradičně: pustil tematickou skladbu od Petra 

Suchomela a Mnoháčka Zgublačenka a poţádal všechny hosty, aby k ní jakoţto k máchovské 

hymně povstali, a symbolicky tak uctili památku českého romantika. 

  

11. listopadu dorazil do knihovny sv. Martin  

Jiţ druhým rokem slavila Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích svátek sv. Martina. Knihovna 

vyzdobena martinskými lampiony, provoněna pečenými sladkostmi se otevřela návštěvníkům 

krátce po 15. hodině. Děti i dospělí si připomněli lidové tradice, malovali a soutěţili. Průvod 

s lampiony po stopách bělouše vycházel v 17 hodin na Dómské náměstí. 

Děti měly moţnost vidět malou scénku příjezdu sv. Martina na bílém koni a ţebráka, kterému 

Martin daroval plášť. Poté desítky dětí s rodiči přivítal probošt kapituly Jiří Hladík v katedrále, 

kde jim vyprávěl příběh sv. Martina. 

 

Dejme šanci dětské knize na druhý ţivot  

Dětské knihy, které jiţ lidé nepotřebují, chtějí je vyřadit a mohly by poslouţit ještě někomu 

dalšímu, mají moţnost do 30. 11. 2012 donést na dětské oddělení Knihovny K.H.Máchy 

v Litoměřicích, Projekt Druhý ţivot dětské knihy je systém shromaţďování a distribuce nových 

i starších dětských knih za účelem podpory čtení u dětí. Do projektu se zapojili také aktivní 

senioři - dobrovolníci, kteří ve svém okolí vyhledávají spoluobčany ochotné věnovat 

nepoškozené a obsahově kvalitní tituly. Knihy budou v rámci akce Den pro dětskou knihu 

předány rodinám s dětmi, které nemají dostatek finančních prostředků na nákup nových kniha 

také sociálním zařízením (Nízkoprahový klub Oáza, Naděje o.s., FOD Klokánek aj.). 

 

http://www.czechlit.cz/autori/brezinova-ivona
http://www.czechlit.cz/autori/rysavy-martin/
http://www.jaroslavbalvin.cz/o-autorovi.html
http://www.youtube.com/watch?v=qn06682K_PA&feature=channel
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DALŠÍ KULTURNÍ UDÁLOSTI  
 

Díla ţáků základní umělecké školy vystavena na hradě  

Multikulturní prostor hradu hostí od prosince letošního roku aţ do 13. ledna příštího roku výstavu 

prací ţáků výtvarného ateliéru Jany Veselé a Jana Choury. Jde o nejlepší výtvarné počiny právě 

končícího roku 2012.  Výstava je koncipována jako široká škála témat zpracovaných 

nejrozmanitějšími výtvarnými technikami. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. 

Nadání ţáků v kombinaci s odborným vedením přináší divákům v konečném výsledku nevšední 

vizuální záţitky. Vedle kresebných studií najdete na výstavě fantazijní malby, grafické práce 

a prostorové objekty.  
 

Jaro dorazilo na nádvoří hradu  

Atmosférou jara a blíţících se Velikonoc oţilo v sobotu 24. března nádvoří hradu. Tradici 

velikonočních svátků ve svém vyprávění přiblíţil probošt svatoštěpánské kapituly. V kulturním 

programu vystoupila folková skupina Kantoři. Návštěvníci viděli divadelní máchovské skeče, 

vyzkoušeli výrobu ručního papíru, ochutnali velikonoční pochoutky nebo česká vína. 

Na stáncích nalezli kraslice, dřevěné dekorace, staročeské hračky, výrobky z kůţe, ze suché 

vazby nebo pleteniny z proutí. Obrázek ze sušených květů si na místě mohli sami vytvořit. Děti 

zaujala ţivá zvířata. 
 

Galerie Marionety  
Za symbolickou jednu korunu pronajalo město Litoměřice Hvězdárnu. Tři roky prázdná věţ má 

tak znovu smysluplné vyuţití. Je z ní galerie loutek. Dlouho nevyuţívaná a na provoz energeticky 

nákladná věţ, v nedávné době také restaurace, se v sobotu znovu otevřela veřejnosti. Slavnostní 

zahájení provozu galerie loutek doprovázely pohádky, děti a samozřejmě loutky.  

Loutek je v galerii více neţ sto. Otevřená bude kaţdý všední den kromě pondělí, a to po celou 

sezonu – od března do září. Moţné by v budoucnu mohlo být také zpřístupnění věţe v nočních 

hodinách. Mezi loutkami jsou i některé skutečně vzácné exponáty. 

Zajímavá je velmi vzácná expozice loutek v horním patře věţe. Jsou to loutky, kterým je více neţ 

sto let. Celou dobu se s nimi aktivně hrálo, prošly rukama několika generací loutkoherců a teď je 

máme tady u nás. S některými loutkami, které jsou zde vystavené, se dokonce stále hraje. Jejich 

tvůrcem je František Pešán.  

V Litoměřicích je o loutkové divadlo podle loutkoherce Sváti Horváta velký zájem. 

Na představení chodí běţně kolem dvou set lidí. A to se hraje kaţdých 14 dní. 
 

Muzejní noc v Litoměřicích 

Ve dnech 25. a 26. května proběhla v Litoměřicích Muzejní noc s bohatým programem. Akce, jeţ 

navázala na předchozí ročníky, si klade za cíl oslovit návštěvníky prezentací institucí, které 

pečují o kulturní dědictví, ukázat jim je v netradičním čase a s neobvyklým programem. 

Litoměřice se tak zařadily mezi města, kde probíhá takzvaný Festival muzejních nocí a zároveň 

jsou v Ústeckém kraji jediným městem, kde tento festival probíhá ve více institucích. Tím, ţe se 

organizátoři řadí k projektu s ustáleným názvem Festival muzejních nocí, zachovávají tento 

název i přesto, ţe se k nim samotné muzeum letos nepřipojilo. 
 

Máchovské setkání na Mostné hoře u Máchovy sochy 

Pod sochou Karla Hynka Máchy na Mostné hoře v Litoměřicích zněl v sobotu 26. května Máj. 

Básně sem přijela recitovat herečka Bára Hrzánová. Kromě ní předneslo své verše také osm 

místních básníků. U sochy se sešla zhruba stovka lidí. 
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Fimfárum ochotníků si přivezlo 3 ceny 

Ve dnech 25. - 27. května se v Novém Boru konala krajská přehlídka ochotnických souborů 

Dospělí dětem. Zúčastněné soubory představily dětským divákům celkem sedm pohádek, které 

hodnotila odborná porota. Litoměřičtí ochotníci zahráli pohádku Fimfárum od Jana Wericha. 

Odborná porota ocenila především neobyčejné nasazení, chuť a ohromnou energii, kterou svým 

představením herci publiku předávali. Nadšený potlesk dětí i dospělých jen dotvrzoval slova 

poroty. Nejen nadšení, ale především divadelní práci reţisérky paní Andělové a celého souboru 

pak porota ocenila při slavnostním zakončení a předávání cen a čestných uznání. Hynkovo hravé 

divadlo si odneslo cenu za inscenaci, Eva Andělová za dramaturgicko reţijní pojetí inscenace 

a Roman Munčinský za roli kováře v inscenaci Fimfárum. Čestným uznáním byla oceněna 

i nejmladší členka souboru Anička Černá za „ţenský" herecký výkon v pohádce.  

Porota doporučila Fimfárum a Sněhovou královnu (1. neratovická divadelní společnost) 

na celostátní přehlídku Popelka v Rakovníku. 

 

Den otevřených památek  

Litoměřické památky otevřely i letos své brány veřejnosti a připojily se ke Dni otevřených 

památek, který v sobotu 15. září proběhl v rámci Dnů evropského dědictví. V době od 9 do 17 

hodin je vstup zdarma do patnácti památkových objektů, přičemţ některé z nich nejsou běţně 

veřejnosti přístupné. 

Zábavnou, informační a propagační akci, nazvanou Jak se ţilo ve středověku, připravili  

u příleţitosti Dne otevřených památek pracovníci Domu dětí a mládeţe Rozmarýn. Od 15 do 18 

hodin si účastníci mohli na stáncích umístěných v podloubí radnice vyzkoušet pět typických 

středověkých řemesel, jako perníkář, švadlena, hrnčíř, svíčkař, včelař nebo košíkář. Pokud prošli 

alespoň třemi z nich, byla jim mistrem cechu litoměřických řemeslníků předána odměna ve formě 

tištěného „Certifikátu o přijetí dítěte jako učedníka do litoměřického cechu řemesel. Čokoládový 

zlaťák si navíc vyslouţily děti, které s rodiči vyplnily připravenou kříţovku na téma „Středověk“. 

 

Vstup zdarma byl v sobotu do těchto památkových objektů: 

• Divadlo Karla Hynka Máchy Litoměřice, Máchovy schody 

• Dům „Kalich“ Litoměřice, Mírové náměstí 

• Historické podzemí s lapidáriem Litoměřice, Mírové náměstí 

• Kostel sv. Václava Litoměřice, Václavské náměstí 

• Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 

• Kaple sv. Jana Křtitele Litoměřice, Horní Dubina 

• Kostel Všech svatých Litoměřice, Mírové náměstí 

• Kostel sv. Vojtěcha Litoměřice, Vojtěšské náměstí 

• Kostel sv. Jakuba Litoměřice, Dominikánské náměstí 

• Kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská ul. 

• Katedrála sv. Štěpána Litoměřice, Dómské náměstí 

• Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí, vč. expozice věnované českému vinařství 

• Galerie a muzeum litoměřické diecéze, Mírové náměstí 

• Galerie výtvarného umění Litoměřice, ul. Michalská 

• Dům „Na Vikárce“ Litoměřice (Máchova světnička), Máchova ulice  

Dne otevřených památek se jiţ poněkolikáté aktivně zúčastnil i sám kronikář. V kostele 

sv. Jakuba v Litoměřicích na Dominikánském náměstí dohlíţel s manţelkou na návštěvníky 

kostela, aby neprováděli nějaké nepřístojnosti a současně jim podával informace o historii kostela 

a jiných památek města. 
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Divadelní benefice v Divadle K. H. Máchy 

Deset ochotnických divadelních souborů uvedlo deset představení různých ţánrů v rámci 

3. ročníku Divadelní benefice pořádané pro podporu dětí v adoptivní a pěstounské péči. Akce se 

uskutečnila v pátek 19. října a pokračovala v soboru v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. Jako 

v ročnících minulých i letos proběhlo několik divadelních kusů, představilo se pořadatelské 

HHD, Li-Di - Litoměřice, Pik-Art Úštěk, Rádobydivadlo Klapý, DS Scéna Libochovice, Nové 

divadlo Mělník, DS 4 pod peřinou - Teplice, DS Karel Čapek - Děčín, DS Černá ovce - Radotín, 

DS Počerníčci Horní Počernice a zahájení obstaralo Sváťovo dividlo.  

 

Litoměřické pověsti 
Na pultech knihkupectví se ještě před Vánocemi objevil další nový titul litoměřického spisovatele 

Vitalije Marka, který v těchto dnech vydal kníţku „Pověsti z Litoměřicka", kterou ilustracemi 

doprovodila sedmnáctiletá Anna Ţaludová, vnučka akademického malíře Václava Aloise Šrůtka. 

Autogramiáda autora proběhla 7. prosince od 14 do 17 hodin v místnosti informačního centra 

v podloubí litoměřické radnice. Zájem o autogramiádu a novou knihu byl veliký a nebylo zde 

k hnutí. 

 

R Ů Z N É 
 

Kino Máj je v první pětce kin s nejvyšší návštěvností  

Litoměřické kino Máj si vede dobře. V oficiální celorepublikové statistice návštěvnosti 

jednosálových kin, kterých je zhruba dvě stě, obsadilo za rok 2011 pátou příčku. Před Májem 

se umístila jen praţská kina Lucerna a Aero, teplický Květen a Oko ze Šumperka. V takovéto 

společnosti je páté místo vynikající. Kina v České republice postihl loni pokles návštěvnosti 

ve srovnání s rokem předchozím. Příčinou byla méně atraktivní nabídka titulů, které nabízela síť 

distributorů. Kino Máj loni navštívilo padesát tisíc filmových diváků. Investice do digitalizace 

kina a do dalších úprav se vyplácí. V loňském roce například byly instalovány nové dvojsedačky, 

došlo k částečné výměně podlahové krytiny v sále, zkulturnění vstupní části kina, ale například 

i k nákupu speciálních brýlí pro nejmenší diváky ke sledování filmů ve 3D rozlišení. 

 

Masopust přichystal zábavu na celé středeční odpoledne  

Na loňský první ročník litoměřického masopustu navázal ve středu 22. února jeho druhý ročník, 

jehoţ pořadatelem byla Městská kulturní zařízení Litoměřice. Program začínal ve 13 hodin 

a veselá zábava byla aţ do večerní sedmé hodiny. Velký maškarní průvod v čele s chůdaři 

a maškarami se vydal na cestu okolo náměstí cca v 13.30 hodin. Na kaţdém rohu zazněl text 

glejtu loučení s paní Zimou. 

Kromě pravých zabíjačkových pochoutek, které k masopustu neodmyslitelně patří, byla 

v provozu i řada stánků. Nabídly kromě tradičního sortimentu občerstvení také řemeslné 

výrobky, jako je foukané sklo, šperky, keramika, batika, hračky či proutěné zboţí. Na pultech 

stánků lidé nalezli i uzené ryby, ovoce v čokoládě, medové elixíry, vizovické pečivo, zelné 

a rakytníkové produkty nebo valašské frgály. 

 

10. Vinařské Litoměřice 

Ve dnech 13. a 14. dubna v prostorách Domu kultury a Gotického hradu proběhly Vinařské 

Litoměřice. Opět přinesly návštěvníkům skvělé záţitky z ochutnávek obrovské škály vín 

i z doprovodného programu. Výstava byla po oba dny zahájena v 10 hodin a ukončena 

v 19 hodin. Program prvního dne měl slavnostnější ráz, protoţe se při něm uskuteční ceremoniál 

ocenění vín, sobota pak patřila tématu Víno a pokrmy a tradičnímu semináři Víno a zdraví. 
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K příjemné atmosféře degustací a setkání milovníků vín a přátel přispěje opět cimbálová muzika 

Slovácko mladé s Joţkou Šmukařem. Protoţe loňskou úrodu hroznů na většině vinic v Čechách 

poznamenal mráz, v nabídce převládala skvělá vína od moravských vinařů. Přesto tu byla 

představena řada stejně kvalitních vín pocházejících i z Českých vinohradů.  

 

"FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2012"  
Taneční akce, výrazně přesahující regionální hranice, proběhla v neděli 13. května v Domě 

kultury v Litoměřicích. Dům kultury se totiţ stal místem boje o titul Mistr ČR v parketovém tanci 

kolektivů mládeţe z celé ČR. Vyhlašovatelem desátého ročníku akce s názvem "FESTIVAL 

TANEČNÍHO MLÁDÍ 2012" byl Svaz učitelů tance ČR, který uspořádal akci ve spolupráci 

s Tanečním klubem BEST Karlovy Vary. 

Nejlepší taneční soubory mládeţe, které prošly kvalifikačním sítem ze soutěţí pořádaných 

ve všech regionech ČR, zde odborné porotě i přítomným návštěvníkům předvedly své taneční 

choreografie v celkem čtyřech tanečních disciplínách. K vidění byly parketové taneční 

kompozice, show předtančení street dance, předtančení disco dance a jako příjemný bonus 

seniorská předtančení. 

Celkem se soutěţe zúčastnilo 51 tanečních souborů z celé ČR, které postupně v předkolech, 

semifinále, a poté i ve finále nabídly 96 tanečních vystoupení.  

 

Vzácný Třebenický kancionál je uzamčený v trezoru 

434 let starý Třebenický kancionál, jedna z nejdůleţitějších památek tohoto města, byl nově 

uloţen koncem dubna v trezoru litoměřického archivu. 

Kancionál byl pořízen v letech 1574 aţ 1578 pro potřeby sdruţení kostelních zpěváků literátů. 

Kancionál je 66 cm dlouhý, 46 cm široký, 22 cm vysoký a váţí 37 kg. Pergamenových listů 

je 490, obrazů 29. Textovou část tvoří písně a ţalmy na všechny svátky a církevní slavnosti 

v roce.  
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Kancionál je celý psán česky, coţ v té době nebylo obvyklé. Nejcennějším ze všech obrazů je 

obraz třebenické městské rady. Celkové náklady na pořízení kancionálu činily 623 kop 

míšeňských, coţ tehdy představovalo cenu asi pěti selských usedlostí. 

Jeden ze snímků pochází z června 2011, z třebenických oslav, kdy kancionál mohla spatřit 

veřejnost zatím naposledy. Kniha byla v minulých dnech převezena do litoměřického archivu 

kvůli zabezpečení, které je tu lepší, neţ na MÚ v Třebenicích. 

 

Koliba ve znamení samby 

Ve středu, 16. května, probíhala v Litoměřicích kadeřnická, kosmetická a nail artová soutěţ Jejím 

tématem byl karneval - temperamentní samba. Restaurace Koliba se naplnila spoře oděnými 

dívkami s výrazným make-upem a výstředními účesy posetými barevnými flitry. Účastníky 

hodnotili profesionální a uznávání vizáţisté a stylisté sponzorských firem. Ţáci jednotlivých 

oborových škol z celé České republiky (z Litoměřic, Teplic, Ústí nad Labem, Poříčí, ale 

i z Prahy, Kadaně, Hamru a Litvínova) zde prezentovali své dovednosti získané v učňovských 

oborech. Soutěţilo se v kategoriích nail art, tedy úprava nehtů, make-up a extravagantní účes. 

 

LITOMĚŘICKÝ HROZEN - hodnocení vín 

V pátek odpoledne (25. května) se sešly v hlavním sálu Hradu Litoměřice dvě komise, aby 

ohodnotily vína, přihlášená do prvního ročníku soutěţní, prezentační a prodejní výstavy 

Litoměřický hrozen. Hodnocení bylo odstartováno ředitelem soutěţe Miroslavem Láskou 

v 15 hodin. Odbornou porotu vedl František Kupsa (Ţernosecké vinařství s.r.o.), předsedou laické 

poroty byl Ladislav Šuhajek (Agrofrukt Kamýk - Klášterní vinné sklepy Litoměřice). V tiché 

atmosféře plné soustředění porotci ohodnotili 67 vzorků z 16 vinařství.  

LITOMĚŘICKÝ HROZEN - vyhlášení výsledků 

První ročník soutěţní, prezentační a prodejní akce vín probíhal v pátek (8. 6.) a v sobotu (9. 6.) 

v hradu pod záštitou starosty Ladislava Chlupáče. Šampiónem Litoměřického hroznu 2012 byl 

vyhlášen Muškát moravský z Vinařství Lahofer. Do soutěţe bylo přihlášeno 67 vzorků vín 

z 16 vinařství Čech i Moravy. Litoměřický hrozen navštívilo 250 návštěvníků, kteří se stali 

svědky zaloţení nové tradice.  

 

Degustace lahodných vín v podloubí radnice 

Páteční odpoledne 24. června v podloubí litoměřické radnice patřilo milovníkům vín. Cech 

českých vinařů zde totiţ vyhlašoval vítěze Národní soutěţe vín, tedy nejvyšší oficiální vinařské 

soutěţe v ČR, která slouţí jako jasná a nezpochybnitelná garance mimořádné kvality oceněných 

produktů. Nejlepší vína mohli zájemci na místě ochutnat. Této šance vyuţily desítky 

Litoměřičanů a kolemjdoucích turistů. 

Patřilo mezi ně i červené víno Fratava ročník 2009 z Roudnického lobkowiczkého vinařství nebo 

bílý Ryzlink rýnský 2009 z Ţernoseckého vinařství. Právě Ţernosecké vinařství 

se v odborném hodnocení degustátorů umístilo nejvýše. Paradoxně právě obec Velké Ţernoseky 

musela zrušit letošní vinobraní. Nezvykle silné květnové mrazíky totiţ spálily vinice. 

 

Pivní slavnosti v Litoměřicích 

Třetí ročník Pivních slavností v Litoměřicích nadchnul v sobotu (18. 8. 2012) stovky 

návštěvníků. Na Tyršovo náměstí za krásného letního počasí dorazily dvě tisícovky lidí, které 

měly šanci ochutnat produkty šestnácti pivovarů. Prezentovaly se větší pivovary jako Rohozec, 

Klášter, Svijany, Holba, Kocour, ale i minipivovary, jako Taschenberg, U Hušků nebo ústecký 

Na Rychtě. Nechyběli ani domácí zástupci Koliba a Labuť. 
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I díky teplému letnímu počasí pivo teklo proudem aţ do půlnoci, kdy končil kulturní program. 

Na dvou pódiích se postupně vystřídalo deset kapel. Jednoznačně největší hvězdou večera byl 

Ondřej Hejma a Ţlutý pes, v jejichţ podání zazněla řada písní, včetně slavných hitů, jako je 

například Sametová. Publikum pobavila řada soutěţí nejen pro pány, ale i odváţné dámy. 

3. ročník pivních slavností splnil svůj účel, a to nejen pobavit a podpořit regionální pivovary, 

ale i propagovat Litoměřice jako město, které usiluje o obnovu výroby piva.  

 

Litoměřické vinobraní 2012 

Dvě z nejnavštěvovanějších akcí města jsou tady. Vinobraní Litoměřice v sobotu 22. září se 

spojilo se Zahradou Čech a do města přitáhlo davy turistů z celého regionu. 
 

Program letošního vinobraní, organozovaný Městskými kulturními zařízeními, začal jiţ v pátek 

odpoledne Cimbálovou hudbou z Moravy na Mírovém náměstí a Divadlem Štěpána na Tyršově 

náměstí. V pátek se obzvláště příslušníci střední a starší generace bavili při cimbálovce, následně 

při písničkách Petra Spáleného a na závěr i Roxette revival. Hudební program pokračoval 

na Mírovém náměstí aţ do 23 hodin. 
 

Sobota byla hlavním dnem letošního 

vinobraní v Litoměřicích. Sobotní 

program zahájilo na Mírovém 

náměstí jiţ v 10 hodin vystoupení 

Vracovjáků. Ve 14 hodin se 

rozezněly kostelní zvony a na 

litoměřické náměstí vjel Karel IV. 

s druţinou. Přivítal ho starosta města 

Ladislav Chlupáč v roli purkmistra. 

Nechyběl ani bůh vína. Vrcholem 

sobotního dne se stal ve 20 hodin 

ohňostroj, kapela Michala Hrůzy 

a závěrečné vystoupení Bonitů. Své 

příznivce si našel i historický 

program Společnosti pro zachování historie a romantiky, který měl své vlastní podium. Tyršovo 

náměstí tentokráte patřilo hlavně jazzu.  

Hned 28 vinařství se o víkendu prezentovalo na litoměřickém vinobraní. Zatímco počet stánků 

s burčákem dosáhl neuvěřitelných pět desítek, zájem stánkařů s ostatním sortimentem byl letos 

ve srovnání s loňským rokem niţší.  

 

Svatomartinské víno 2012 bude z Velkých Ţernosek, Litoměřic i Roudnice n. L. 

První víno ročníku 2012, který je podle mnohých vinařů velice pěkný, ochutnáme uţ příští neděli. 

Známku Svatomartinské víno, tedy první víno z letošního ročníku získalo také několik vinařství 

z Litoměřicka. 

Odborná komise o přidělení známky rozhodovala ve čtvrtek 1.11.2012 a získalo ji Ţernosecké 

vinařství pro jedno víno, Agrofrukt Kamýk - Klášterní vinné sklepy Litoměřice rovněţ pro jedno  

víno a Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem pro dvě vína. 

Vína se letos kvůli krupobití urodilo aţ o třetinu méně, neţ je dlouhodobý průměr, ale to se 

Svatomartinských údajně netýká. Těch mají vinaři ambici dodat na trh opět více neţ v loňském 

roce a jejich celkový počet by mohl podle předběţných odhadů přesáhnout 2 200 000 lahví. 

Svatomartinská vína by neměla přijít do prodeje a především by se neměla konzumovat před 

11. listopadem. Tradičně se otevírají 11.11. v 11 hodin. 
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Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice 
Přehled některých akcí na výstavišti v letošním roce 2012 
 

TRŢNICE ZAHRADY ČECH 4. 4. - 8. 4. 

27. ročník jarní prodejní akce pro zahradníky, zahrádkáře, chalupáře či kutily. 

MŮJ DŮM, MŮJ HRAD 4. 4. - 8. 4. 

20. ročník stavební výstavy o výstavbě a bydlení. 

Návštěvnost letošní Trţnice ovlivnilo počasí. Pamětníci nepamatují, ţe by někdy oblíbenou 

Trţnici Zahrady Čech ochladil sníh. Pršelo, teplota klesla k nule, ale vánice tu ještě nikdy nebyla. 

Pořadatelé byli nakonec spokojeni s návštěvností 35 tisíc návštěvníků, kteří na výstaviště zavítali, 

aby nakoupili potřebný materiál a současně se seznámili s řadou novinek, jeţ představuje 358 

vystavovatelů a prodejců. 

Začátek jara vybízí nejen k nákupu potřeb pro zahradu, ale i k výběru stavebních materiálů nebo 

dokonce staveb na klíč či potřebných sluţeb. Jednotlivé pavilony, jejichţ plocha musela být 

rozšířena o další stan, do kterého je soustředěn potravinářský sortiment, a také exteriéry byly 

doslova nabity expozicemi a stánky. Venkovní prostory oţily spoustou rostlinného materiálu 

a pestrostí kvetoucích hrnkových květin. Zaplněny byly i zahradními dřevostavbami, skleníky, 

krby a drobnou zahradní mechanizací. 

Výstavy doplnily doprovodné akce - Trţnici expozice k tradici Velikonoc se soutěţí 

o nejkrásnější výrobky, stavební výstavu soutěţe budoucích řemeslníků - instalatérů, zedníků 

a truhlářů. Kaţdý, kdo přišel, mohl uspokojit hned několik svých zájmů pro volný čas 

- o zahradu, chalupu, řemeslné dovednosti při úpravě nebo dokonce výstavbě bytu či domu. 

Prodejci a vystavovatelé jim nabízeli spoustu námětů, například jak změnit vytápění a výrazně 

ušetřit. Návštěvníci se zajímali o nízkoenergetické domy, tepelná čerpadla a o nové stavební 

technologie. 

 

TEMPO A RC MODEL SHOW   18. 5. - 20. 5.  

V pátek 18. května se po krátké přestávce opět otevřily brány výstaviště Zahrada Čech, aby 

tentokrát přivítaly především motoristické příznivce. Do neděle 20. května tu probíhal 

uţ 22. ročník výstavy TEMPO a RC Modely Schow. Pořadatelská společnost Výstavy 

návštěvníkům nabídla prostřednictvím svých 42 obchodních partnerů přehlídku nejnovějších 

modelů automobilů a motocyklů, prodávaných na českém trhu, doplňkového materiálu a sluţeb. 

Prohlídka byla doplněna bohatým doprovodným programem.  

V sobotu to byl tradiční Mezinárodní sraz historických vozidel pořádaný VCC Velemín. 

Odpoledne se návštěvníci shlédli zajímavou prezentaci Veteran klubu Dubá, který se zaměřuje na 

historická kola.  

V neděli motoristické a velo veterány vystřídali při svém srazu motorkáři.  

Po oba dny probíhaly na venkovní travnaté ploše u hlavní budovy ukázky jízdy RC modelů 

a letové zkoušky vrtulníků. 

V pavilonu D vystavovali své výrobky terezínští modeláři a v sousedním pavilonu C se 

uskutečnila předváděcí akce rádiem řízených modelů kamionů a uţitkových automobilů. Modely 

aut, lodí a letadel, setkání motorkářů.  

 

NORD BOHEMIA CANIS - 26. a 27. května 
Oblíbená mezinárodní a národní výstava psů všech plemen. O titul krásy soutěţila plemena všech 

skupin, tedy plemena ovčácká, pastevecká a honácká, pinčové, knírači, plemena molossoidní 

a švýcarští, salašničtí psi, teriéři, jezevčíci, špicové, honiči a barváři, ohaři, slídiči, retrieveři 

a vodní psi, ale i plemena společenská a chrti. 
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ZAHRADA ČECH od 14. do 22. září 

Dnešního dne v pátek, 14. září, přivítalo výstaviště Zahrada Čech první tisíce návštěvníků při 

36. ročníku zahradnické výstavy, která svým zaměřením, pravidelnou účastí 350 vystavovatelů 

a prodejců a zájmem zhruba 90 tisíc návštěvníků patří stále k největším v ČR. 

Ti se opět mohou těšit na pestrou nabídku sortimentu pro zahradu, chalupu a volný čas ve spojení 

s poradenstvím a zajímavým kulturním programem. 

 

ČESKÁ VÝSTAVA DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA 19. do 21. 10. 2012 

Po loňském úspěšném ročníku patřilo i letos výstaviště v Litoměřicích chovatelům drobného 

zvířectva. Na výstavišti Zahrada Čech proběhl jiţ 14. ročník chovatelské výstavy, návštěvníkům 

dobře známé jako Česká výstava drobného hospodářského zvířectva. Uskutečnil se 19.- 21. října 

2012 a jejím pořadatelem byla tak jako v předcházejícím roce společnost VÝSTAVY, 

spol. s r. o., Okresní organizace Českého svazu chovatelů Děčín a Severočeská pobočka Klubu 

chovatelů Českého staváka.  

Výstava byla spojena také s meziokresní soutěţí králíků, holubů a drůbeţe a se soutěţí národních 

plemen. Součástí byla i celostátní speciální klubová výstava holubů českých bubláků 

a severočeská speciální klubová výstava holubů českých staváků. Při výstavě se prezentoval také 

Klub chovatelů baţantů, okrasného vodního ptactva a holoubků, proběhla klubová výstava nutrií 

a výstava Teddy králíků. K vidění byla také expozice selského dvora a ukázka chovu okrasných 

kachniček. Svoji činnost zde představil také herpetologický krouţek Ophidia z Litoměřic. 

Pro návštěvníky bylo připraveno hned několik novinek. Tou první bylo bezesporu 1. Mistrovství 

České republiky v Králičím Hopu, které proběhlo v sobotu od 9 do 17 hodin, v pavilonu 

H litoměřického výstaviště. Hlavní program zahrnoval závod na parkurové a rovinné dráze, skok 

daleký a skok vysoký. 

Dalšími neméně zajímavými novinkami byla 1. Výstava potkanů a myšek Litoměřice a také 

výstava morčat pod názvem 2nd Double Cavy Show Litoměřice. Samozřejmostí byl prodej 

občerstvení, chovatelských potřeb a dalšího sortimentu. 

 

S P O R T ,  T U R I S T I K A 
 

Velká cena Litoměřic nejmenších judistů 
Nebývalý nápor zaţila v sobotu 4. února 2012 Základní škola v Ladově ulici. Malé i větší 

výpravy dětí s trenéry a rodiči totiţ zaplnily prostory tělocvičny a přilehlého zázemí 

do posledního místečka. Takový byl zájem o účast na tradiční Velké ceně Litoměřic nejmenších 

judistů. Pořádajícímu oddílu Sport Judo se před startem prezentovalo na 130 závodníků 

z 19 klubů zejména z Ústeckého a přilehlých krajů. Pro mnoho nadějí juda byl tento turnaj jejich 

premiérou, a tak hlavním záměrem bylo zaţít si poprvé turnajovou atmosféru a sbírání cenných 

zápasových zkušeností. 

Naši závodníci se výsledkově neztratili a získali celkem čtyři zlaté (Honza Vokál, Petr Gregor, 

Lukáš Růţa a Tomáš Keller), pět stříbrných (Ivan Husák, Mája Macková, Václav Nováček, 

Nikola Horčičková a Patrik Gabštůr) a pět bronzových medailí (Matěj Čech, Matouš Balaštík, 

Bohdan Duda, Ivan Tomko a Tomáš Vokálek). Poprvé ke svým utkáním nastoupili Kuba 

Venhoda, Petr Filkevič, Kuba Kalina, Ondra Stejskal, Honza Bělohlávek, Petr Král a Sváťa 

Sochor. 

Všichni se ctí nastoupili ke svým utkáním, příkladně bojovali, a i kdyţ na medailové pozice 

nedosáhli, odnesli si cenné zkušenosti. 
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HC Litoměřice se stal partnerem Sparty Praha 

Litoměřický hokej má smělé ambice. Klub, který se v letošní sezóně o pouhý jediný bod nedostal 

do play off a pravděpodobně skončí v první lize na 9. místě, by rád v příští sezóně bojoval o vyšší 

příčky. Pomoci jim k tomu mají hokejisté praţské Sparty. S generálním manaţerem Sparty 

Petrem Břízou dnes 13. února 2012 podepsal dvouletou smlouvu o spolupráci předseda 

HC Litoměřice Jaromír Tvrzník. 

 

Extraligu si zahrají i za rok 

Velmi dobré utkání odehráli hráči Slavoje Litoměřice v pátém kole basketbalové extraligy 

U14 v Praze na USK. Nedělní duel 19. 2. 2012 s týmem USK Praha patřil k velmi důleţitým 

z hlediska zachování nejvyšší soutěţe pro příští sezonu. Slavoj zaskočil tým Praţanů hned 

v úvodní části, ve které zvítězili v poměru 33:13. Pak sice domácí srovnali s hosty krok, ale 

to na rozjetý litoměřický tým nestačilo. Vítězstvím si Slavoj zajistil účast v nejvyšší soutěţi v této 

věkové kategorii i pro příští sezonu. 

 

Hráčky TTC extraligu udrţely 

Se ziskem důleţitého bodu pro pojištění účasti v extralize se 26. února vrátily z Moravy stolní 

tenistky TTC Litoměřice. Vydolovaly ho za remízu 5:5 na stolech SKST Dubňany, kdyţ byly jen 

malý kousek od plného zisku. 

 

Děti musíme přimět k pohybu 

Více neţ dvě stovky dětí se zúčastnily prvního ročníku přeboru základních škol ve veslování na 

trenaţéru. Sportovní akci pro ně ve třech kolech uspořádal veslařský oddíl TJ Slavoj Litoměřice. 

Z rukou místostarosty Karla Krejzy dnes 27. února na radnici přebrali poháry ředitelé 

nejúspěšnějších škol. Celkovým vítězem se stalo víceleté gymnázium, druzí skončili školáci ZŠ 

v Havlíčkově ulici a třetí ze ZŠ Ladovy. 

Prostřednictvím přeboru dostali ţáci 6., 7. a 8. tříd všech litoměřických základních škol, včetně 

gymnázia, příleţitost seznámit se s veslařským trenaţérem CONCEPT II. 

 

Starosta předal cenu Sportovci Litoměřicka 2012  

Sportovcem Litoměřicka za rok 2012 se stal český házenkářský reprezentant a opora 

extraligového týmu HK.A.S.A. Město Lovosice Jiří Motl. Cenu pro nejlepšího sportovce mu 

včera večer (26. února 2013) v litoměřickém domě kultury předal starosta Litoměřic Ladislav 

Chlupáč. Město Litoměřice totiţ bylo partnerem akce, kterou pořádal Český svaz tělesné 

výchovy a Litoměřický deník. 

Anketu vyhrál Jiří Motl uţ potřetí. Po součtu hlasů pěti hodnotících subjektů získal nejvíce bodů 

v kategorii dospělých. Za ním skončil neméně úspěšný šermíř Slavoje Litoměřice Michal Čupr 

a třetí příčku obsadil judista Jiří Pokorný, který se prosadil na stupně vítězů při světovém 

šampionátu. Kategorii mládeţníků ovládl lovosický karatista Petr Marschall. 

Mezi kolektivy získali nejvíce bodů starší ţáci Sport Judo Litoměřice a dospělí házenkáři 

z Lovosic. Aţ za nimi skončili extraligoví judisté SJ Litoměřice a prvoligoví hokejisté Stadionu. 

V kategorii masters obhájila prvenství veslařka Libuše Bruncvíková, mezi handicapovanými 

sportovci slavila triumf plavkyně Nicole Fryčová. 

Mezi hosty večera byli kromě sportovců i místostarostové Litoměřic Jan Szántó, jenţ předával 

ceny kolektivům dospělých, které se umístily na prvním aţ třetím místě, a Václav Červín. Z jeho 

rukou zase převzali ceny jednotlivci, jeţ obsadili sedmou aţ desátou příčku. 

Vítězové kategorií: 

Jednotlivci dospělí: Jiří Motl (házená) 
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Jednotlivci mládeţ: Petr Marschall (karate)  

Kolektivy dospělých: HK . A. S. A. Město Lovosice (házená) 

Kolektivy mládeţe: Sport Judo Litoměřice (st. ţáci) 

Masters: Libuše Bruncvíková (veslování) 

Handicap: Nicole Fryčová (plavání) 

 

Stadion definitivně potvrdil záchranu v 1. lize 

Prvoligoví hokejisté Stadionu Litoměřice porazili v domácím prostředí Šumperk 3:2. Ve velkém 

předstihu si tak zajistili pro příští sezonu účast v druhé nejvyšší domácí soutěţi. 

  

11. ročníku Litoměřického poháru v šachu 
Rekordní účast potěšila pořadatele z TJ Slavoj Litoměřice při letošním březnovém 11. ročníku 

Litoměřického poháru v šachu, který byl zařazen do seriálu turnajů Grand Prix mládeţe v rámci 

Ústeckého kraje. 

Velkých šachových bojů se na 64 polích zúčastnilo 121 hráčů z Ústeckého a Libereckého kraje. 

Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol ve třech kategoriích (dorostenci, starší ţáci a mladší 

ţáci) podle pravidel FIDE pro rapid šach. K vidění byla spousta pěkných a zajímavých partií. 

Celkem se z Litoměřic z různých šachových krouţků, včetně TJ Slavoj Litoměřice, zúčastnilo 

19 mládeţnických nadšenců, coţ svědčí o popularitě šachové hry mezi dětmi a mládeţí. 

 

Hokejisté poděkovali Františku Bruzlovi 

Za celoţivotní přínos litoměřickému hokeji poděkovalo vedení HC Litoměřice v čele s předsedou 

Jaromírem Tvrzníkem bývalému vynikajícímu hokejistovi, 82 letému Františku Bruzlovi. 

Triko s číslem 4, s nímţ dlouhé roky vyjíţděl na led, předal zakládajícímu členovi litoměřické 

Dukly senátor a ministr obrany Alexandr Vondra. Zarámovaný děkovný list převzal 

od místopředsedy výboru a zároveň místostarosty Karla Krejzy.  

 

Slavoj zachránil v předstihu ligu 

Basketbalisté Slavoje Litoměřice udrţeli I. ligu i pro příští sezonu. Rozhodnutí přinesl víkendový 

dubnový zápas s Prostějovem B, který domácí hráči zvládli.  Slavoj sice tentokrát nenastoupil 

kompletní, ale od úvodu byl ve vedení.  

 

Litoměřická dlaţba 2012 

Uţ poněkolikáté se centrum Litoměřic změnilo v kolečkářský ráj. Stále populárnější MTB 

Litoměřická dlaţba přilákala v sobotu 28. 4. 2012 odpoledne na start více neţ osm desítek jezdců 

v různých věkových kategoriích. Účastníky čekalo osm okruhů v okolních ulicích s průjezdem 

v centru. Pravidelně nejatraktivnější bývá sjezd Máchových schodů. 

Litoměřická dlaţba byla čtvrtou zastávkou multisportovního seriálu Author Král Středohoří 2012. 

 

41. ročník Závodu míru juniorů - Course de la Paix Juniors, 3. - 6. května 2012 
Historickou pátou desítku májových etap cyklisté otevřeli netradičně o den později. Neustálý růst 

cen a finanční náročnost totiţ pořadatele donutila závod nepatrně zkrátit. Letos závodníci najeli 

lehce přes čtyři sta kilometrů.  

Závod míru juniorů byl ve čtvrtek zahájen první etapou, která začínala a končila na litoměřickém 

Mírovém náměstí a byla dlouhá téměř přesně 100km. V pátek dopoledne prověřila cyklisty jízda 

proti chronometru v Třebenicích a odpoledne se jelo z České Lípy do Roudnice nad Labem. 

V sobotu se cyklisté přes cínovec dostali aţ do Německa, kde je čekal cíl v Dippoldiswalde. 

Čtyřdenní boj o ţlutý trikot jezdci uzavřeli tradičně v Terezíně. 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=63873&idc=2011260&ids=2264&idp=61211&url=http%3A%2F%2Fdrevos-ing-jaromir-kouril.takeit.cz%2Fprodukt%2Fdokazeme-take-vyrobit-bedny-velkych-nestandartnich-rozmeru-3115045
http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=89248&idc=2011260&ids=4720&idp=85826&url=http%3A%2F%2Fwww.auto-elso.cz
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Do etap vyjely šestičlenné týmy reprezentující Belgii, Francii, Německo, Dánsko, Rusko, 

Rakousko, Itálii, ČR, Polsko, Slovinsko, Norsko, Kazachstán, Velkou Británii, Estonsko, 

Slovensko, Švédsko, Ukrajinu a USA. 

Celkovým vítězem byl Niklas Eg (Dánsko), na druhém místě byl Soren Andersen (Dánsko), 

na třetím Idar Arslanov (Rusko), na čtvrtém Mads Pedersen (Dánsko) a na pátém místě Geoffrey 

Curran (USA). Z našich nejlepší se umístil na dvacátém pátém místě Michael Vakoč. 
 

Dračí lodě byly k vidění v Litoměřicích 

Ten, kdo vyrazil 8. května na Střelecký ostrov do Litoměřic, mohl spatřit netradiční podívanou. 

Po Labi se totiţ proháněly dračí lodě. Šlo o Grand Prix firemních posádek a posádek skupin 

přátel. V kaţdé posádce musely být z 20 pádlujících minimálně 4 ţeny. Posádky se utkaly na 

trase 200 metrů a 1000 metrů. 
 

Areál koupaliště v Litoměřicích otevírá brány 

Právě dnes, 19. května, zahajuje sezonu areál plaveckého koupaliště. Vedení areálu připravilo 

návštěvníkům novinku - hřiště na petanque, které se nachází vedle minigolfu. Podařilo se mu 

vyřešit i problém s povrchem skluzavek, které uţ mají nový plastový nástřik. Po několika letech 

však došlo v souvislosti s neustále se zvyšujícími náklady ke zdraţení vstupného. O desetikorunu 

se vstupenka zvýšila u dospělých, a to na současných šedesát korun, u dětí, důchodců a studentů 

o pětikorunu z původních pětadvaceti na třicet korun. Po 16. hodině zaplatí lidé polovinu. 

Zdraţení se vyhnulo permanentkám. I nadále za ně zájemci zaplatí tisícikorunu (děti, studenti 

a senioři polovinu).  
 

Místostarosta blahopřál úspěšným florbalistům  

Masarykova základní škola v Litoměřicích se ocitla mezi třemi nejlepšími florbalovými školami 

České republiky. K dosaţenému úspěchu jim dnes 25. 5. 2012 v obřadní síni radnice blahopřál 

a za vzornou reprezentaci školy a celého města poděkoval místostarosta Karel Krejza. 

Celorepublikového turnaje ve florbalu „O pohár ministra školství“ se zúčastnil výběr ţáků 

šestých aţ devátých tříd. Do sportovního klání se přihlásilo 1202 základních škol z celé České 

republiky. 
 

Bruncvík jede do Londýna  

Litoměřický rodák a odchovanec veslařského oddílu TJ Slavoj Litoměřice Milan Bruncvík 

vybojoval se čtyřkou bez kormidelníka postup na OH v Londýně v dodatečné kvalifikaci 

v Luzernu. 

Po loňském neúspěšném pokusu českého výběru, který se na MS 2011 v Bledu umístil na 

12. místě a na OH postupovalo pouze 11 nejlepších, měla česká posádka poslední moţnost 

probojovat se na olympiádu dodatečně. 

Minulý květnový týden v Luzernu probíhala kvalifikace veslařů z celého světa (ve hře bylo 

dvanáct posádek) s moţností pouze dvou prvních posádek  dokvalifikovat se na olympiádu. 

Česká posádka se prvním místem v rozjíţďce přímo kvalifikovala do finále. V něm  si 

suverénním vítězstvím zajistila postup na olympiádu, která bude pro Brucvíka, odchovance 

litoměřického veslování, uţ druhá.  
 

Dětský víkend  

2. června se konal od 10 do 13 hodin dětský den v plaveckém areálu na Písečném ostrově. Přes 

ne úplně příznivé počasí ho navštívilo 950 lidí. Menší i větší děti si v nabídce atrakcí a sportovišť 

vybrali to své. Vyzkoušet si mohli horolezectví, šerm, potápění, veslařský trenaţér, střelbu na 

hokejového nebo hokejbalového brankáře, tenis, košíkovou. Menší děti se mohli povozit na 
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plachetnici, v nafukovací lodi a oddíl ASPV pro ně připravil několik stanovišť se zábavnými 

soutěţemi. 

Pro všechny, včetně rodičů byli k dispozici i jinak placené sportoviště koupaliště. Dík si zaslouţí 

všichni, kdo pro zábavu dětí obětovali svůj volný čas, sportovci z TJ Slavoj Litoměřice, 

HC Stadion Litoměřice a Potápěčského klubu Kraken Litoměřice. 

 

Zlatý červnový víkend litoměřického šermu 

A je to tady. Sen se stal skutečností. Mladší ţáci TJ Slavoj Litoměřice zakončili letošní sezonu 

velkolepým způsobem - získali titul mistra republiky v šermu kordem druţstev ve sportovní hale 

v Bělé pod Bezdězem. 

V sobotu 16. června závodníci bojovali o cenné kovy v jednotlivcích. Největší ţelízko v ohni 

TJ Slavoj, Ondřej Strnad. Litoměřický šermíř vybojoval vše, co se dalo. Vyhrál turnaj finále 

mistrovství, stal se celkovým vítězem Českého poháru a také mistrem republiky v šermu kordem 

mladších ţáků pro rok 2012. 

Nedělní závod druţstev sliboval veliké drama. Šermíři Slavoje Litoměřice postavili dvě muţstva. 

Jedno z úplně nejmladších a druhé z bojovníků, kteří se měli bít o stupně nejvyšší. Ti se dostali 

v cestě za titulem do finále, kde se setkali s obávanou Duklou Olomouc a porazili ji. 

 

Pro příznivce Stadionu uţ jsou připraveny permanentky 

Příznivci prvoligového HC Stadion Litoměřice mají od pondělí 9. července šanci zakoupit 

si permanentní vstupenky na utkání I. ligy v nové sezoně 2012 - 2013. V termínu od 9. do 22. 

července si mohli pernamentky zakoupit pouze ti, kteří předloţili kartu ze sezony 2011/2012. 

Volný prodej byl zahájen 23. července. Cena zůstala na stejné úrovni 1200 korun, jako tomu bylo 

v uplynulém ročníku.  

Jiţ tradičně platí permanentka také na všechna přípravná utkání. Majitelé mají nově slevu 

i na utkání praţské Sparty v rámci European Trophy. Také mohou opět vyuţít reservaci sedadla 

na celou mistrovskou sezonu. 

 

Odměňování vzorných cyklistů  

I letošní letní prázdniny provází v Litoměřicích kampaň „Bez přilby uţ nevyjedu“. Jejím cílem je 

upozornit děti, rodiče, pedagogy a veřejnost na nebezpečí váţných úrazů hlavy při pádu 

z jízdního kola. Členové Preventivně informační skupiny Policie ČR a stráţníci městské policie 

kontrolují na cyklostezce podél Labe i v centru města, zda děti a mládeţ do osmnácti let nosí při 

jízdě na kole přilbu. Vzorní cyklisté si za svou disciplinovanost směli vybrat dárek mezi 

cyklopotřebami, jako jsou zvonky, lahve, blikačky a reflexní prvky aj. 

Akce Zdravého města Litoměřice probíhá v rámci kampaně Národní dny bez úrazů, která je 

finančně podpořena z Revolvingového fondu Ministerstva ţivotního prostředí ČR.  

 

Krytý plavecký bazén uţ je opět v provozu 

Plavecký bazén v Litoměřicích uţ je po pravidelné odstávce opět v provozu. Během odstávky 

byla provedena údrţba a čištění všech provozů. Nově byla do cirkulace bazénové vody zapojena 

UV lampa, která zlepší kvalitu vody z hlediska mikrobiologického znečištění a zbytkového 

(vázaného) chloru. V prostoru vstupu do šaten byly nainstalovány bezpečnostní skříňky na 

cennější věci návštěvníků. 

Zvyšování cen provozních vstupů se od letošního srpna promítlo do změny cen. Cena jedné 

hodiny v plaveckém bazénu se zvýšila o pět korun. Plavecký bazén je v srpnu v provozu v době 

od 10 do 19 hodin. Návštěvníci mají i nadále moţnost při zakoupení vstupenky na dvě hodiny 

strávit v něm celý den a slunit se na terase. 
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V kotlině se utkalo 150 psů ve flyballu 

Během víkendu 11. - 12. srpna 2012 se v Litoměřicích uskutečnila jedinečná kynologická akce - 

otevřené mistrovství klubu border kolií ve flyballu. 

V prostorách kynologického cvičiště základní kynologické organizace 533 se tak během dvou 

dnů vyskytovalo okolo 150 psů různých plemen i se svými psovody. Všichni v týmech po čtyřech 

aţ šesti psech závodili ve sportu, jehoţ cílem i smyslem je tenisový míček. 

Jakási psí štafeta závisí na rychlosti a přesnosti psů i psovodů. Flyball se řadí mezi psí sporty 

s největší dávkou adrenalinu. Vítězem 1. divize se stalo druţstvo Hop Trop Prague. 

 

Evropský týden mobility  

Zhruba 140 cyklistů projíţdělo ve čtvrtek 20. září 2012 městem Litoměřice. I přes rekordní počet 

účastníků projel peloton celou trasu bez kolizí a úrazů, a to zejména díky práci městské policie, 

která průjezd městem koordinovala. Kampaň Evropský týden mobility tak v Litoměřicích 

pokračovala v cyklistickém duchu. V 9 hodin se na náměstí sešli organizátoři, zástupci vedení 

města a ţáci Střední školy pedagogické, hotelnictví a sluţeb a ZŠ Na Valech. Cílem pelotonu 

bylo objet všechny litoměřické základní školy a postupně přibírat další cyklisty. 

K cyklopelotonu se na náměstí přidali jiţ cyklističtí nadšenci ze ZŠ U Stadionu a ZŠ Havlíčkova, 

kteří chtěli absolvovat celou trasu cyklohappeningu. V doprovodu městské policie a pod 

ochranou zdravotnic Českého červeného kříţe cyklopeloton vyrazil Pekařskou ulicí k ZŠ Na 

Valech a dále pokračoval k ZŠ Lingua Universal, ulicí Osvobození k ZŠ B. Němcové 

a Masarykově ZŠ. Cyklisté na sebe po cestě upozorňovali hlasitým troubením a pískáním, aby 

upozornili řidiče na to, ţe musí cyklisty v silničním provozu respektovat. U ZŠ Havlíčkova na 

peloton mávali školáci z oken školy a děti z prvního stupně čekaly i se svými učitelkami přímo 

před budovou školy. Peloton dojel aţ do Pokratic k ZŠ Ladova, kde si jiţ někteří po absolvování 

stoupání museli doplnit tekutiny. Úţasného přivítání se všem dostalo u poslední školy, ZŠ U 

Stadionu, kde obrovský a hlučný peloton přivítala celá škola. Zde proběhla tipovací soutěţ o tom, 

kolik se v současné chvíli do pelotonu zapojilo cyklistů. 

Při průjezdu Dlouhou ulicí udivení občané s úsměvem sledovali, co se děje, protoţe tolik 

mladých a disciplinovaných lidí na kolech nevidí často. Na náměstí přivítal peloton starosta 

města Ladislav Chlupáč a všem zúčastněným školám předal pamětní certifikáty. Drobné odměny 

ţáci dostali z rukou místostarosty Karla Krejzy, který se zúčastnil celé trasy pelotonu společně 

s dalšími zástupci města. Kromě ocenění všem školám byl na náměstí sestaven ještě společný 

obraz, sloţený z 9 dílů. Osm dílů vytvořily zúčastněné školy a centrální devátý díl tvořil název 

Evropský týden mobility, Litoměřice 2012. 

 

Sportovci na Mostné hoře 

Mostná hora v Litoměřicích patřila 23. října sportovcům. Sportovní klub Parta Litoměřicka 

ve spolupráci s restaurací Legenda zde totiţ pořádal Regionální přebor Ústeckého kraje 

přespolního běhu pro intelektuálově znevýhodněné sportovce a zároveň i Open závody pro 

mateřské, základní a střední školy. 

Celkem se účastnilo 160 závodníků od předškolního aţ po seniorský věk. Ceny vítězům, jeţ byly 

zakoupeny pomocí grantu poskytnutého městem Litoměřice, předával starosta Ladislav Chlupáč. 

 

Maţoretky měly mistrovství 

Historicky první mistrovství mají po neděli 7. listopadu za sebou maţoretky ve čtyřech věkových 

kategoriích. Uskutečnilo se v Domě kultury v Litoměřicích a uspořádala ho Sekce maţoretek 

Svazu hudebníků ČR (SMSH). 
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V. CÍRKVE A NÁBOŢENSKÝ ŢIVOT 
 

L E D E N : 
 

Alianční modlitební týden a Týden modliteb za jednotu křesťanů 

V minulých dnech proběhla po celé naší zemi ekumenická setkání nazvaná Alianční modlitební 

týden a Týden modliteb za jednotu křesťanů, kdy se lidé sešli ke společným modlitbám nezávisle 

na tom, k jaké křesťanské církvi patří. 

Letos probíhal alianční modlitební týden od neděle 8. ledna do neděle 15. ledna, poté následoval 

týden modliteb za jednotu křesťanů. 

V Čechách se konal modlitební týden poprvé v roce 1899 pod heslem “Jedno tělo jsme v Kristu”. 

Od té doby se alianční modlitební týdny konají vţdy první celý týden v lednu a připravuje je 

Česká evangelikální aliance. 

V Litoměřicích to brzy bude jiţ 60 let, co se k modlitbám začali scházet věřící římskokatolické, 

evangelické a československé církve. Společné modlitby se v Litoměřicích odehrávají na osmi 

místech.  

V Litoměřicích (vţdy v 18 hod.) započne ve svobodném sboru Ichthys, bude pokračovat 

v modlitebně českobratrské církve evangelické, Československé církvi husitské, Evangelické 

církvi metodistické, v červeném kostele Bratrské jednoty baptistů, v modlitebně Adventistů 

sedmého dne, v pravoslavném chrámu sv. Václava a skončí v katedrále sv. Štěpána na Dómském 

náměstí (v 17 hod.). 

 

Biskup litoměřický poţehnal tříkrálovým koledníkům 

2. ledna 2012 dopoledne se v kostele Všech svatých v Litoměřicích uskutečnilo slavnostní 

zahájení Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi s promluvou a poţehnáním Mons. Jana Baxanta, 

biskupa litoměřického. 

 

Jmenování nového kardinála 

Svatý otec Benedikt XVI. dne 6. ledna při modlitbě Anděl Páně, která se konala po mši svaté 

slavené u příleţitosti slavnosti Zjevení Páně, oznámil nominaci 22 nových kardinálů, mezi 

kterými je i praţský arcibiskup Dominik Duka OP. Praţský arcibiskup Dominik Duka je tak 

v pořadí 11. kardinálem mezi praţskými arcibiskupy a 22. kardinálem z  českých a moravských 

diecézí. V současné době má tedy Česká republika dva kardinály. Tím druhým je kardinál 

Miloslav Vlk, který letos 17. května oslaví 80. narozeniny, a proto se jiţ nebude moci účastnit 

volby papeţe. Toho při konkláve volí pouze kardinálové mladší osmdesáti let. 

 

Tříkrálové pokladničky byly rozpečetěny 

Celkový výtěţek ukončené Tříkrálové sbírky 2012 v litoměřické diecézi činí 1 194 287 Kč. 

V litoměřické diecézi se na sbírce podílelo více neţ tisíc dobrovolníků a naplnilo se celkem 527 

pokladniček. Do Tříkrálové sbírky se zapojily nejen všechny oblastní a farní charity litoměřické 

diecéze, ale také některé farnosti a školy, přesto však výtěţek letošní Tříkrálové sbírky nepřesáhl 

loňský rekord, který činil 1 230 336 Kč. 
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Ú N O R : 
 

Publikace “Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích” 

Biskupství litoměřické představilo ve středu 8. února 2012 nově vydanou obrazovou publikaci 

„Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích“, jejímţ autorem je Karel Kuča, významný autor 

knih z oblasti historie urbanismu a architektury, drţitel prestiţního ocenění - ceny Evropské unie 

Europa Nostra Award.  

Slavnostní prezentace publikace se zúčastnil její autor autor Ing. arch. Karel Kuča, za biskupství 

a kapitulu: generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt kapituly J.M. 

can. Jiří Hladík O.Cr., děkan kapituly J.M. can. Jan Nepomuk Jiřiště, kanovník J.M. can. Józef 

Szeliga, diecézní konzervátorka Mgr. Lada Hlaváčková, fundraiser Ing. Kristýna Solničková, 

MBA, a referentka odboru památkové péče Mgr. Eva Hovorková a hosté: starosta Města 

Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč, kronikář Litoměřic Bořivoj Závodný a další. 

  

B Ř E Z E N : 
 

Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) 

Jarního plenárního zasedání COMECE, konajícího se v těchto březnových dnech v Bruselu, se 

jako delegát za ČBK účastní litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Přítomno bylo 23 členů 

COMECE, hlavní téma zasedání bylo „Evropský rok 2012 věnovaný aktivnímu stárnutí 

a mezigeneračnímu dialogu".  

Biskupští delegáti navíc v průběhu zasedání v pátek 23. března ráno obnovili stálou komisi 

COMECE volbou nového prezidenta a čtyř více-prezidentů v uzavřeném kruhu. 

 

D U B E N : 
 

Vystavovatelé jubilejních X. Vinařských Litoměřic přijati biskupem 

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 ve večerních hodinách se ve velkém sále biskupské rezidence 

v Litoměřicích uskutečnilo přátelské setkání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta 

s organizátory a účastníky desátého ročníku soutěţní výstavy Vinařské Litoměřice 2012. 

Přítomen byl také ředitel výstavy MUDr. Pavel Kacerovský, starosta královského města 

Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč a na třicet vinařů z Čech, Moravy nebo Rakouska. Biskup 

k přítomným hostům krátce pohovořil a letošnímu ročníku vinařské výstavy poţehnal. 

 

K V Ě T E N : 
 

Diakonie se zapsala do knihy rekordů 

Řetězem dlouhým 141,3 metrů, utvořeným ze 753 rukavic, se zapsala do České knihy rekordů 

litoměřická Diakonie Českobratrské církve evangelické. Učinila tak 2. května na Mírovém 

náměstí, kde spolu se svými příznivci a podporovateli oslavila 20. výročí existence. Řetěz 

sloţený z rukavic symbolizoval solidaritu společnosti s lidmi se zdravotním či sociálním 

handicapem. Mottem oslav totiţ bylo heslo „Podejme si ruce“. 

Diakonie působí v Litoměřicích jiţ dvacet let. Provozuje zde Azylový dům pro matku a dítě, 

chráněnou dílnu v Rooseveltově ulici, Agenturu podporovaného zaměstnávání, jejímţ 

prostřednictvím nacházejí práci zdravotně a mentálně handicapovaní lidé, a Čajovnu Hóra. 

Společenského přínosu Diakonie si je vědomo i vedení litoměřické radnice. „Jiţ mí předchůdci 

byli tak moudří, ţe si uvědomili, ţe město by bez neziskových organizací nebylo schopno udělat 
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tolik dobrých věcí pro ty, kteří je skutečně potřebují,“ řekl při zahájení oslav starosta Ladislav 

Chlupáč. 

 

Terezínská tryzna 2012 

20. května 2012 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskutečnila tradiční 

vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce - Terezínská tryzna. Akci organizoval 

Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín. Křesťanskou 

modlitbu přednesl probošt Katedrální kapituly u svatého Štěpána v Litoměřicích Jiří Hladík O.Cr. 

 

Č E R V E N 
 

Noc kostelů 

V pátek 1. června 2012 proběhl v České republice ekumenický projekt Noc kostelů. Motto 

letošního ročníku zní: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc, ani temnota." 

Veřejnosti se zpřístupnilo celkem 169 sakrálních památek litoměřické diecéze. Vstup do všech 

objektů byl zdarma a některé prohlídky byly doplněné koncerty, přednáškami, ukázkami 

liturgických oděvů i předmětů či programy pro děti. 

V roce 2010 se v litoměřické diecézi otevřelo celkem 65 objektů, ve kterých bylo během Noci 

kostelů napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů, a v roce 2011 to bylo 136 objektů s více 

neţ 23 tisíci návštěvnickými vstupy. Letos ve 169 otevřených církevních objektech nebyl zatím 

počet návštěvnických vstupů sečten, ale podle odhadů však přesáhne celkový jejich počet číslo 

25 tisíc. 

 
Výstava zničených kostelů 

Ve středu 20. června 2012 

od 16 hodin se v bývalém kapucínském 

kostele svaté Ludmily v Litoměřicích 

uskutečnila slavnostní vernisáţ výstavy 

„Zničené kostely severních Čech 1945–

1989". Tato výstava, připomínající 

návštěvníkům rozsáhlé demolice církevních 

objektů v severočeském regionu 

v období komunismu, byla poprvé veřejnosti 

představena 8. prosince loňského roku 

v prostorách Národní knihovny České 

republiky v Praze. Jednou z logických 

zastávek této putovní výstavy jsou právě 

Litoměřice - region, odkud vznikla iniciativa 

k celému projektu, a zároveň i sídlo 

Biskupství litoměřického, jehoţ se výstava 

samozřejmě bezprostředně dotýká a jenţ je 

zároveň i jejím spoluautorem. Jako výstavní 

prostor je vyuţit bývalý kapucínský kostel 

sv. Ludmily (v Dlouhé ulici), který můţe 

sám částečně slouţit jako hlavní exponát, 

neboť v období minulého reţimu byl uţíván 

mj. jako skladiště a dodnes není plně 

zrekonstruován.  
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Č E R V E N E C : 
 

Generální vikář P. Stanislav Přibyl se setkal s Madeleine Albright 

Bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albright navštívila v neděli 22. července 

2012 v doprovodu litoměřického senátora Alexandra Vondry Terezín a Litoměřice. Během 

této návštěvy se s ní rovněţ setkal generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.  

Madeleine Albright navštívila Litoměřicko na pozvání senátora Vondry. Setkání s ní se rovněţ 

účastnil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, kterému zde bývalá 

americká ministryně podepsala napamátku svoji knihu. 

 

S R P E N : 
 

Sv. Vojtěch od Karla Škréty z katedrály v Litoměřicích bude restaurován 

Oltářní obraz Sv. Vojtěch - dílo významného českého barokního malíře Karla Škréty, umístěné 

v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích - bude za pomoci dotace restaurován. Díky tomu tak bude 

odborně ošetřen i poslední z pětidílného souboru oltářních pláten, která Karel Škréta pro 

litoměřickou katedrálu namaloval. 

Obraz sv. Vojtěcha je umístěn na jednom z bočních oltářů v katedrále. Odtud ho restaurátoři 

během dne ve středu 8. srpna 2012 sundali, vyjmuli vzácné dílo z rámu a plátno stočili na válec, 

na němţ ho převezli do restaurátorské dílny. 

 

Z Á Ř Í : 
 

Výročí posvěcení litoměřické katedrály 

Ve čtvrtek 20. září 2012 jsme si připoměli výročí posvěcení svatoštěpánské katedrály 

v Litoměřicích. Slavnostní mši svatou v katedrále v 7.30 hodin celebroval litoměřický biskup Jan 

Baxant. 

Katedrála sv. Štěpána se budovala se v letech 1664-68 po zřízení biskupství bulou papeţe 

Alexandra VII. z 3. července 1655. Byla vysvěcena 21. září 1681 za episkopátu druhého 

litoměřického biskupa Jaroslava Ignáce hraběte Šternberka (1676-1709). 

Důvodem přeloţení slavnosti výročí posvěcení katedrály o den dříve je, ţe na den 21. září 

jiţ připadá svátek sv. Matouše. 

 
Ojedinělý koncert v katedrále sv. Štěpána - zazněla koncertní zvonohra 

Mimořádnou příleţitost uslyšet unikátní hudební nástroj - mobilní koncertní zvonohru - měli 

návštěvníci Litoměřic, kteří zavítali ve středu 26. září 2012 večer do katedrály sv. Štěpána 

v Litoměřicích. Umění hry na zvony (tj. carillonérské umění) zde představil nizozemský 

carillonér Boudewijn Zwart. Koncert duchovní hudby začal v 19 hodin. Zahraničního hosta 

doprovodil Pavel Šmolík (varhany) a Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka z Příbrami. 

Nizozemský carillonér Boudewijn Zwart patří k nejlepším a nejuznávanějším hráčům v Evropě. 

V České republice bude koncertovat jiţ podruhé. Je majitelem mobilní koncertní zvonohry, s níţ 

podniká cesty po všech zemích Evropy a netradiční carillonérské umění tímto propaguje. Budeme 

mít moţnost slyšet tento pro nás zatím netradiční nástroj při koncertě v katedrále sv. Štěpána 

v Litoměřicích, kde zazní spolu s varhanami a pěveckým sborem. Součástí koncertu bude téţ 

první provedení skladby „Beiaard Mis" („Zvonová mše") zkomponované na přání Boudewijna 

Zwarta od současného českého autora Radka Rejška. 
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Ř Í J E N : 
 

Setkání varhaníků a sbormistrů v Litoměřicích 
Druhé letošní setkání varhaníků a sbormistrů působících v litoměřické diecézi se bude konat za 

účasti generálního vikáře v sobotu 20. října 2012 v Litoměřicích. Setkání bude zahájeno mší 

svatou v 10.00 hodin v katedrále sv. Štěpána, kterou bude celebrovat generální vikář P. Stanislav 

Přibyl CSsR. Dále bude program probíhat v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 

4). Povede jej BcA. Pavel Šmolík, regenschori na Svaté Hoře v Příbrami. 
 

L I S T O P A D : 
 

Svátek svatého Martina 

V neděli 11. listopadu se slavil svátek sv. Martina. Setkání se sv. Martinem proběhlo u katedrály 

sv. Štěpána na Dómském náměstí, po příchodu průvodu s lampiony který vyšel od Městské 

knihovny v Litoměřicích (Mírové náměstí) cca v 17 hodin. V katedrále pak následovala promluva 

probošta litoměřické katedrální kapituly Jiřího Hladíka. 

 

Biskup žehnal Svatomartinské víno 
Za účasti padesátky hostů proběhlo v neděli 11. listopadu svěcení Svatomartinského vína 

v kongresovém sálu Hradu Litoměřice. Vínům z celkem šesti českých vinařství poţehnal krátce 

po jedenácté hodině biskup litoměřický, Mons. Jan Baxant.  Ve své řeči zdůraznil, ţe tento nápoj, 

který pijeme pro radost, je výsledkem úsilí vinařů. 

Po krátkém přivítání hostů starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem jiţ nic nebránilo začátku 

řízené degustace. Jednotlivé vzorky vína představila sommelierka hradu, čtyřchodové menu 

k vínu bylo dílem restaurace Hradní vinárna. 

 

P R O S I N E C : 
 

Svatohubertská myslivecká mše 

V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se v sobotu 15. prosince 2012 sešli myslivci z okresu 

Litoměřice i z jiných míst republiky, aby uctili památku svého patrona, sv. Huberta.  

Svatohubertskou mši svatou slouţil probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář Jiří 

Hladík O.Cr. Místo varhan zde zněly lesnice. Liturgii v katedrále doprovodil soubor 

mysliveckých trubačů „Povltavští trubači". V jejich podání zazněla Hubertská mše B dur autorů 

Petra Vacka a Josefa Selementa pro lovecké rohy in B se zpěvy. 

Mši svatou přítomní myslivci věnovali také vzpomínce na své členy, kteří v letošním roce 

zemřeli: Josefa Hromase a Alenu Vojáčkovou, pracovnici Odboru ţivotního prostředí 

Městského úřadu v Litoměřicích. 

 

Štědrý den s pacienty a zaměstnanci litoměřické nemocnice 

Litoměřický biskup Jan Baxant navštívil jiţ tradičně na Štědrý den dopoledne Městskou 

nemocnici v Litoměřicích, aby povzbudil pacienty. Zaměstnancům popřál klidnou sluţbu a všem 

pak poţehnané Vánoce a šťastný nový rok 2013.  

V doprovodu kardiologa a dlouholetého lékaře zdejší nemocnice MUDr. Milana Zbořila biskup 

obešel téměř všechna oddělení, na kterých zůstali pacienti, kteří nemohli být vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu propuštěni o Vánocích domů. Všude se setkal se srdečným přijetím. Všem 

s nimiţ se tu pozdravil, předal drobnou sladkost. 
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Vánoční koncert 

Na 2. svátek vánoční se jako jiţ pravidelně konal Vánoční koncert, tentokrát v Městském kostele 

Všech Svatých v Litoměřicich. Naplněným kostelem zněly starší i úplně nové vánoční koledy. 

 

 

 

 

VI. OBYVATELSTVO 
 

L E D E N 
 

Prvním litoměřickým miminkem 

byla letos Eliška Nerglová. 
z Litoměřic - Pokratic. Narodila se 

v litoměřické porodnici 1. ledna 

2012 v 19.35 hodin a při výšce 

49 cm váţila 3.410 g.  

Úplně prvním miminkem narozeným 

letošního roku v litoměřické 

porodnici však byla Veronika 

Veselá, která se narodila mamince 

Marii Kopřivové a tatínkovi Jiřímu 

Veselému z Úštěka. Přišla na svět 

1. ledna 2012 v 5 hodin a 17 minut. 

Váţila po narození 3320 g a měřila 

50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamětní list předávaný miminku při 

Vítání občánků 

 

 

 

 

 

Svatební obřady na rok 2012  
Kdo touţí zaţít romantickou svatbu, má na Litoměřicku poměrně velký výběr. Společné "ANO" 

si mohou snoubenci říci třeba na Vodním hradu v Budyni nad Ohří anebo mohou vyšplhat na 

hrad Hazmburk. Dále si mohou vybrat například státní zámek Libochovice s krásným parkem 

 

javascript:void(0)


90 

 

 

a pak jiţ zmiňovaný romantický zámek Ploskovice. Pokud si snoubenci nevyberou historický 

objekt a ani běţnou obřadní síň na obecních a městských úřadech, mohou se nechat oddat 

například u kostelíka Kalvárie v Ostrém na Úštěcku, nebo v muzeu Českého granátu 

v Třebenicích.  

Některé páry volí svatební obřad ve vinohradu Velkých Ţernosek anebo v altánu parku na 

Střeleckém ostrově v Litoměřicích. 

 

Seznam oddávajících: Mgr. Petr Hermann, Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Pavel Kejř, 

Ing. Zdeněk Bezděka, Mgr. Petr Hošek, pí. Alena Pávková,  
 

Oddávací hodiny: 
 

Litoměřice - obř.síň pátek 09.00-14.00 hod 

  sobota 09.00-12.00 hod 

 

Vykradači hrobů: 

Policie zadrţela začátkem letošního roku dva muţe z Litoměřicka, kteří vykrádali hroby na 

hřbitovech v Litoměřicích, Třebenicích, Roudnici nad Labem, Hoštce a na Děčínsku. 

Kriminalisté se domnívají, ţe počet vyloupených hrobek můţe být vyšší neţ pět set. Na 

litoměřickém hřbitově přesáhl číslo dvou set. Vloupali se do 85 hrobek, které jsou v nájmu, 143 

hrobek bez nájemců a do 22 hrobek význačných osobností. Hrobky, které pachatelé navštěvovali, 

pocházely nejčastěji z dob devatenáctého či začátku dvacátého století. Právě v těch zvrhlí zloději 

očekávali nejvíce cenností. V některých z těchto hrobek se však nacházely také ostatky teprve 

nedávno zesnulých. I přes hrozící nákazu onemocněním z rozkládajících se těl pachatelé tyto 

hrobky vykrádali. Pachatele nejčastěji přitahovaly kovové předměty, zubní protézy i čelisti se 

zlatými zuby, medaile i další věci. Vedle škody ukradených věcí je velká škoda i na poškozených 

hrobech a zničených rakvích. Dřevěné rakve násilím otevřeli nebo i rozkopali. Na zinkové 

si vyrobili nástroj, něco jako "velký otvírák na konzervy".  

Podle policie byla motivace muţů rozdílná. Muţ z Úštěka přiznal, ţe ho motivoval pouze 

finanční zisk. Druhý pachatel z Litoměřic ale tvrdil, ţe to pro něj byl takřka adrenalinový sport, 

ale peníze ho nezajímaly. Jejich jména kronikář nebude uvádět, protoţe nechce znesvětit kroniku 

jmény lidských hyen, jeţ se neštítily otevírat hrobky a vykrádat je.  

 

Ú N O R 
 

Nikdo by neměl zůstat na ulici  

Kapacita ubytovny v Ţeleticích a Azylového domu v ulici Marie Pomocné v Litoměřicích je plná. 

I přesto tato dvě zařízení nabízejí v současných mrazivých dnech, kdy teploty v noci klesají 

hluboko pod bod mrazu, pomoc lidem bez přístřeší. 

Se zástupci občanského sdruţení Naděje, jeţ pro město provozuje ţeletickou ubytovnu, 

i s představiteli Farní charity se město dohodlo, ţe nikdo nesmí zůstat na ulici. Volná lůţka 

nemají, lidé však mohou mimořádně přespávat například v prostoru klubovny, a to zdarma. Do 

terénu vyrazili i sociální pracovníci, kteří nabízejí bezplatnou pomoc lidem v ohroţených 

skupinách. Informována byla i Policie ČR a městská policie.  

 

Recept na dlouhověkost? 

Nikomu nic zlého nepřát a umět druhým odpouštět. Sklenka červeného denně, stejně jako 

kaţdodenní procházka s dcerou po okolí. To je recept na dlouhověkost paní Milady Nečesané 
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z Litoměřic, která 17. února oslavila 101 let. 20. února odpoledne jí s kyticí růţí a dárkovým 

košem přišli do Domu s pečovatelskou sluţbou v ulici Kosmonautů popřát starosta Ladislav 

Chlupáč a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková. 

Stoletá stařenka si uchovává svěţí mysl, humor i pokoru. Je druhou nejstarší občankou města, 

po nejstarší Rosálii Kočárkové. Ţije v Domově důchodců na Milešově. 

 

B Ř E Z E N 
 

Provoz mamografu bude ukončen  

V Městské nemocnici v Litoměřicích jiţ nebude detašované screeningové mamografické 

pracoviště. Stane se tak i přes několikaměsíční snahu vedení nemocnice a dozorčí rady tento 

statut získat. 

Ministerstvo zdravotnictví na základě negativního stanoviska odborné komise pro screening 

nádorů prsu toto pracoviště zřídit nedoporučilo s odůvodněním, ţe zařazení nového centra není 

v souladu s doporučeným standardem pro poskytování screeningu karcinomu prsu, protoţe tento 

typ péče je v Ústeckém kraji plně dostupný. Vzhledem k tomu, ţe stejná komise loni nemocnici 

vyřadila ze seznamu akreditovaných pracovišť, nebude moţné tento druh zdravotní péče 

v Litoměřicích nadále poskytovat. 

 

Děti z Klokánku dostanou od města vstupenky zdarma 

Za symbolickou korunu ročně pronajímá město Litoměřice Fondu opuštěných dětí budovu 

v Alšově ulici. Ve zde provozovaném Klokánku, který si na jaře připomíná pět let existence, ţije 

24 dětí. Kapacita je plná. Vedení města se snaţí být zařízení, jeţ nabízí rodinný typ péče 

opuštěným dětem, nápomocno. 

Místostarosta Jan Szántó a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková proto 

navštívili Klokánek s cílem nalézt moţnosti další pomoci. Z diskuse s vedoucí Ivanou 

Prudičovou vyplynulo, ţe by uvítali vstupenky do sportovních zařízení provozovaných městem, 

jako je například zimní stadion nebo plavecký bazén. Rádi v tomto směru vyjdeme vstříc,“ uvedl 

místostarosta, který si prohlédl i pěkně vybavené byty, v nichţ ţijí vţdy tři aţ čtyři děti, o něţ se 

střídavě starají dvě tety.  

 

D U B E N 
 

Zástupci ombudsmana hodnotili litoměřickou LDN velmi kladně 

Bez váţných výtek na adresu nemocnice byla ukončena návštěva zástupců Kanceláře veřejného 

ochránce práv - ombudsmana na oddělení LDN v Městské nemocnici v Litoměřicích.  

„Cílem systematické návštěvy je prevence špatného zacházení s pacienty,“ zdůvodnili úředníci 

při úvodní schůzce své poslání. V závěrečné zprávě z návštěvy, kterou vedení nemocnice 

obdrţelo před několika dny, je ovšem konstatováno, ţe toto během návštěvy zjištěno nebylo. 

Naopak bylo zdůrazněno, ţe na litoměřické LDN je úroveň zacházení s pacienty velmi dobrá. 

Jako příklad výborné praxe chodu litoměřické LDN byla rovněţ vyzdviţena nadstandardní práce 

sociálních pracovnic a dále pak práce nutričních terapeutů jako prevence malnutrice 

hospitalizovaných pacientů. 

 

Nemocnice získala statut iktového centra 
Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou je v Městské nemocnici v Litoměřicích vysoce 

kvalitní. S platností od 10. dubna proto získala na základě rozhodnutí Ministra zdravotnictví ČR 

statut iktového centra. Statut jí byl udělen na základě doporučení Komise pro specializovanou  
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péči v oboru neurologie a na základě skutečností zjištěných při místním šetření, které se zde 

konalo v březnu. 

Městské nemocnici v Litoměřicích jako jediné zdravotnické instituci v České republice byl při 

tomto šetření ze sta moţných bodů udělen plný počet. Udělení statutu Iktového centra Městské 

nemocnice v Litoměřicích přináší zkvalitnění péče pro pacienty s cévní mozkovou příhodou ze 

spádové oblasti. Zároveň se tím nemocnice stala součástí celostátní sítě center poskytujících 

specializovanou a superspecializovanou péči v České republice.  

 

K V Ě T E N 

 

Litoměřice mají mapu bezbariérových tras 

Litoměřická radnice vychází vstříc tělesně handicapovaným občanům. Vůbec poprvé vydala 

mapu bezbariérových míst. S jejím vyuţitím si nyní lidé na invalidním vozíku mohou naplánovat 

trasu, pomocí níţ se co nejpohodlněji dostanou na úřad nebo na návštěvu turisticky či jinak 

zajímavého místa. 

 

Č E R V E N 
 

Pěstounské rodiny strávily víkend (8. a 9. června) ve Starém Týně  

Dva dny plné her, sportu, vycházek do přírody, soutěţí a rukodělných prací, vše spojené 

s vyprávěním a výměnou zkušeností, proţilo v pátek a v sobotu 24 dětí. Pracovníci odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích totiţ o uplynulém pátku a sobotě 

pořádali pro pěstounské rodiny z Litoměřic a okolí víkendový pobyt v malebné přírodě Starého 

Týna, hrazený městem Litoměřice. 

Akce pro pěstounské rodiny jsou pořádány městem Litoměřice dvakrát ročně ve spolupráci 

s Domem dětí a mládeţe Rozmarýn, jehoţ pracovnice mají s organizací akcí pro děti bohaté 

zkušenosti. 

 

Stráţníci zachránili jezevce 
Stráţníci zachránili jezevce. Zvíře uvízlo v korytě pokratického potoka na křiţovatce ulic 

Mlýnská a Na Výsluní, odkud podle obyvatel nemohlo kvůli vysokým a příkrým stěnám několik 

dní vylézt. Jezevec se choval agresivně a útočil. Hlídka městské policie ho odchytila pomocí sítě 

a na travnatém břehu potoka směrem na Bílé stráně následně vypustila.  

 

Domov pro seniory byl vyhlášen Stavbou Ústeckého kraje 2011  

Domov pro seniory na Dómském pahorku byl v úterý 19. června 2012 v Hradu Litoměřice 

vyhlášen Stavbou Ústeckého kraje roku 2011. Do finále pátého ročníku soutěţního klání 

organizovaného Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích postoupilo sedm staveb daných 

do uţívání v letech 2008 aţ 2010. Porota sloţená z odborníků udělila druhé místo zimnímu 

stadionu v Chomutově a třetí místo lanové dráze na Větruši. 

Domov důchodců, jehoţ stavbu v minulosti prosazoval bývalý místostarosta a současný 

zastupitel Jiří Landa, se nachází v krásném prostředí Dómského pahorku, na místě bývalé 

chirurgie. Otevřen byl v říjnu roku 2009. Realizace díla si vyţádala náklady ve výši 190 milionů 

korun, z čehoţ 110 milionů korun tvořila státní dotace. Zbývajících 80 milionů korun pocházelo 

z rozpočtu města. 
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Místostarosta Červín předával dárcům krve plakety 

Medaile doktora Jánského převzalo v pondělí 25. června v obřadní síni Městského úřadu 

v Litoměřicích z rukou místostarosty Václava Červína 35 dárců krve. Předáno bylo 16 stříbrných 

medailí za 20 odběrů a 12 zlatých za 40 odběrů krve. Zlatý kříţ za 80 odběrů krve obdrţel Jiří 

Bartoš z Litoměřic.  

 

S R P E N 
 

Srdíčko nabízí úlevu rodinám pečujícím o zdravotně postiţené  

Litoměřické Centrum pro zdravotně postiţené děti a mládeţ Srdíčko zavedlo tzv. odlehčovací 

sluţbu. Vychází tak vstříc těm, co pečují o zdravotně postiţeného člověka a hledají zařízení, které 

by jim s péčí pomohl. Ambulantní sociální sluţba je určena osobám starším 26 let se sníţenou 

soběstačností z důvodu mentálního, tělesného či kombinovaného postiţení, o které je jinak 

pečováno v jejich domácím prostředí s tím, ţe odlehčovací sluţba byla zřízena s ohledem na 

rodinné příslušníky. Dlouhodobá péče totiţ pro ně bývá fyzicky i psychicky náročná. 

Odlehčovací sluţba znamená moţnost, ţe bude o rodinného příslušníka postaráno na přechodnou 

dobu, a to dle konkrétní domluvy, několik hodin i vícekrát v týdnu. Sociální sluţbu můţe pečující 

rodina vyuţívat krátkodobě, pravidelně, ale i jednorázově.  

 

Z Á Ř Í  
Koncert pro hospic 

Ve středu večer 5. září oţilo 

Dómské náměstí v Litoměřicích 

hudbou skupiny Hradišťan. 

Nadační fond Kalich Alexandra 

Vondry zde totiţ pod širým 

nebem pořádal charitativní 

koncert, jehoţ celý výtěţek šel 

na podporu činnosti místnímu 

hospici sv. Štěpána. Na koncert 

dorazilo zhruba pět stovek 

diváků. 

Hospic se letos ocitl v nelehké 

finanční situaci a koncert mu 

vynesl 160 tisíc korun. Senátor 

Vondra na závěr charitativního 

večera předal řediteli hospice Pavlu Česalovi šek na 98 tisíc korun. Částku zaokrouhlil na 110 

tisíc korun poté, co dalších 12 tisíc korun přidal ze svého. Krok představitele NF Kalich vyvolal 

další vlnu solidarity. Jednatel společnosti Balcancar Jaromír Mareš následně předal řediteli 

Česalovi šek na 50 tisíc korun.  

Pozadu nezůstalo ani město Litoměřice. Místostarosta Karel Krejza oznámil, ţe pětikoruna 

z kaţdé prodané vstupenky na Ostrovní festival, na který u příleţitosti vinobraní zavítá skupina 

Kabát, půjde hospici a přinese mu tak cca sto tisíc korun. 

Hospici se rozhodl pomoci i Ústecký kraj, který v tomto týdnu schválil mimořádnou 

půlmiliónovou dotaci. Stalo se tak i zásluhou krajského a zároveň litoměřického zastupitele 

Hassana Meziana, který finanční pomoc poté, co zařízení nedostalo dotaci od Ministerstva práce 

a sociálních věcí, prosazoval. 
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Váţná nehoda u Ţeletic 

Litoměřice - K váţné dopravní nehodě došlo v neděli 16. Září po 17. hodině v Litoměřicích za 

mostem směrem na Terezín. Na místě musel zasahovat i vrtulník. Tvořily se dlouhé kolony. Řidič 

vozidla Opel se zřejmě nevěnoval řízení a narazil do stojícího vozidla u krajnice ve chvíli, kdy 

ţena nakládala nákup do kufru. Ţena má po nárazu velmi těţká zranění a vrtulník jí dopravil do 

ústecké Masarykovy nemocnice. Doprava zde byla uzavřena na téměř hodinu. Řidič, který 

nehodu zavinil, měl podle policistů negativní zkoušku na alkohol i omamné a psychotropní látky. 

 

Z činnosti městské policie v září  

Vodorovné dopravní značení maloval na vozovku před jedním z domů v Raisově ulici 

v Litoměřicích zde ţijící senior. Přitom neměl u sebe povolení k této činnosti. Stráţníci městské 

policie proto předal případ k řešení odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu 

jako podezření ze spáchání přestupku podle zákona o pozemních komunikacích. 

Naopak hned na místě vyřešili přestupek, kterého se na Dómském náměstí dopustila dvojice 

středního věku. Muţ a ţena zde konzumovali alkohol, coţ je v rozporu s vyhláškou. Kaţdý z nich 

dostal za přestupek blokovou pokutu ve výši dvou set korun. 

Prozatím jen domluvou následně skončila preventivní kontrola v Mostecké ulici. Městská policie 

registrujeme, ţe z Mostecké ulice vjíţdějí cyklisté na frekventovaný Tyršův most. Často bez 

řádného osvětlení i bez jakýchkoliv jiných reflexních prvků, coţ ohroţuje jejich bezpečí. Tyto 

přestupky zatím řeší policie jen domluvou a upozorněním na rizikovost takového chování. 

Stráţníci řešili i kuriózní případ poté, co byl oznámen nález rozkládající se hlavy jelena 

s paroţím, která se nacházela v rameni řeky Labe, u mostku na koupališti na Písečném ostrově. 

Stráţníci po konzultaci se zástupcem honebního společenství Agrofrukt Kamýk převezli hlavu na 

veterinární kliniku ve Velké Dominikánské ulici. Likvidace proběhla na náklady města 

v mimoňské kafilérii. 
 

Ř Í J E N 
 

Přepadení banky v Litoměřicích 

Dosud neznámý lupič přepadl 5.10.2012 pobočku banky GE Money Bank v Litoměřicích na 

Mírovém náměstí. Přepadené úřednice bankovní pobočky byly nuceny vydat několik desítek tisíc 

korun a lupič zmizel těsně před příjezdem bezpečnostní agentury. Vzápětí totiţ přijela na tísňový 

signál hlídka Severočeské bezpečnostní agentury (SBA). Přijela bleskově i policie, která ihned 

zahájila intenzivní pátrání po pachateli.  Při přepadení nebyl zraněn ţádný klient ani zaměstnanec 

banky.  

 

Litoměřická nemocnice bodovala nejen v kraji ale i celé ČR 

Na druhém místě v oblasti celkové spokojenosti zaměstnanců skončila v celostátním projektu 

Nejlepší nemocnice 2012, realizovaným neziskovou organizací Health Care Institute, Městská 

nemocnice v Litoměřicích. Zároveň je v této oblasti litoměřická nemocnice nejlépe hodnocenou 

nemocnicí v rámci Ústeckého kraje. 

V oblasti spokojenosti pacientů získala litoměřická nemocnice rovněţ velmi dobré hodnocení. 

Umístila se totiţ mezi nemocnicemi, které si celorepublikově připsaly více neţ 80% pacientskou 

spokojenost, a to jak v případě hodnocení hospitalizovaných, tak i ambulantních pacientů. 

Městská nemocnice v Litoměřicích si u obou skupin pacientů v celkovém hodnocení zajistila 

druhé místo v rámci Ústeckého kraje. 

V rámci celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2012“ jsou nemocnice komplexně 

hodnoceny ve třech klíčových oblastech: spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců 
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nemocnic a finanční zdraví nemocnic. V ţebříčku, který je kombinací všech tří aspektů, se 

litoměřická nemocnice umístila v rámci celé ČR na 5. místě. 

Sběr dat v rámci letošního ročníku probíhal v období od 1. března do 30. září 2012. 

 

L I S T O P A D 
 

Město podpořilo pěstounské rodiny i rodiny s postiţenými dětmi 

Pěstounské rodiny se opět setkaly. Pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

pro ně 24. listopadu uspořádali vánoční setkání. V prostorách městského úřadu se sešly zhruba tři 

desítky dětí a dospělých. Program byl koncipován vánočně, a to ve spolupráci s pracovnicemi 

Domu dětí a mládeţe Rozmarýn. Účastníci setkání společně tvořili hedvábné šátky a šperky 

z nastříhaných kousků PET lahví. Poté společně poobědvali a odpoledne hráli deskové hry. 

Domů děti odcházely s mikulášskou nadílkou. 

I druhá akce proběhla s finanční podporou města Litoměřice. Víkend ve Středisku ekologické 

výchovy Čabárna u Kladna proţilo v říjnu sedm rodin pečujících o postiţené dítě. Program pro 

členy Klubu Plamínek byl opravdu bohatý. Navštívili nedaleký aquapark, záchrannou stanici 

zvířat, pouštěli draka, dlabali dýně. Největším záţitkem byla stezka za pokladem do 

podvečerního lesa. Čas relaxovat měli i rodiče, a to díky vydatné pomoci asistentů, kteří se dětem 

neúnavně věnovali po celý den a program flexibilně tvořili dle potřeb a zájmu handicapovaných 

dětí.  

 

Starosta předával medaile dárcům krve 

Pět zlatých medailí za čtyřicet odběrů a šestnáct stříbrných za dvacet odběrů předal dnes 

(28.11.2012) dárcům krve v obřadní síni městského úřadu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. 

Učinil tak ve spolupráci s Vladimírem Valtou, předsedou litoměřického oblastního spolku 

Českého červeného kříţe, který tuto akci pořádá dvakrát ročně. 

 

P R O S I N E C 
 

Koupí kalendáře na infocentru podpoříte hospic  

Od středy 5. prosince má široká veřejnost moţnost zakoupit na informačním centru na Mírovém 

náměstí v Litoměřicích a také v hradu charitativní kalendář Pin-Up Angels 2013, vytvořený pro 

Hospic sv. Štěpána. Veškerý výtěţek z prodaných kalendářů, jejichţ focení probíhalo také na 

hradě, půjde na podporu hospice. 

Centrum cestovního ruchu, které je provozovatelem infocentra i hradu, podporuje tuto instituci 

dlouhodobě. Mimo jiné jsou CCR a hospic partnery v projektu Svatostánek českého vinařství. 

 

Děti dostaly mikulášskou nadílku 

Několik desítek dětí potěšila tento týden mikulášská nadílka od města Litoměřice. Například dnes 

6. prosince na dětské oddělení litoměřické nemocnice a vzápětí i do Centra pro zdravotně 

handicapované děti Srdíčko zavítali anděl, čert a Mikuláš, které ztvárnily studentky Střední 

pedagogické školy J.H.Pestalozziho v Litoměřicích. V téměř hodinovém programu zhlédly děti 

malé divadelní představení, následně si za doprovodu kytary zazpívaly vánoční písně. Tou 

poslední vyzvaly čerta a Mikuláše k příchodu. Ti, jak bývá 6. prosince zvykem, nepřišli 

s prázdnou, ale s adventními čokoládovými kalendáři. Postupně takto navštívili nejen Srdíčko 

a nemocnici, ale i děti ţijící v Klokánku a v dalších obdobných zařízeních. Ţivot v dětském 

domově zase ve středu odpoledne zpestřilo vystoupení Sváťova dividla.  
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Nezaměstnaní s veřejnou sluţbou končí. 

Zadavatelem nabízejícím veřejné sluţby (VS) byly města a obce. VS vykonávali od ledna 2012 

nezaměstnaní zdarma, v rozsahu aţ 80 hodin měsíčně. Lidé museli, pokud jim úřad práce 

VS nařídil, nabídku přijmout. Pokud ne, vystavovali se sankcím. Ústavní soud však konstatoval, 

ţe VS se sankcí a zdarma je v rozporu se zákazem nucené práce i některými základními právy. 

Zatímco na začátku roku měla veřejná sluţba pomalý rozjezd, její konec byl naopak rychlý. Po 

verdiktu Ústavního soudu přestaly nezaměstnané posílat na „nucené práce" i kontaktní pracoviště 

úřadů práce na Litoměřicku. 
 

Míra nezaměstnanosti na Litoměřicku vzrostla 

K 31. 12. 2012 bylo v okrese Litoměřice evidováno 6 923 uchazečů o zaměstnání, coţ je o 463 

osob více neţ ke konci předchozího měsíce a o 400 více neţ v prosinci 2011. Počet dosaţitelných 

uchazečů o zaměstnání stoupl na 6 794. Míra registrované nezaměstnanosti ke dni 31. 12. 2012 

činila 11,55 % a ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšila o 0,81 %. Meziročně došlo 

k jejímu nárůstu o 1,40 % 
 

Více evidovaných muţů neţ ţen 

Do evidence ÚP se v prosinci přihlásilo 830 a vyřazeno bylo 367 uchazečů, z nichţ 248 ověřeně 

nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 3 502 muţů a 3 421 ţen. K 31. 12. 2012 bylo 

v okr. Litoměřice evidováno 388 absolventů, 48 mladistvých a 947 osob se zdravotním 

postiţením. 
 

Počet podpořených uchazečů v rámci APZ vzrostl 

Celkem bylo k 31. 12. 2012 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno 1 227 osob, z toho 

704 prostřednictvím chráněných pracovních míst a 223 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce 

financované z veřejného rozpočtu i ESF. V rekvalifikačních kurzech organizovaných ÚP bylo 

ke konci měsíce aktivně účastno 144 uchazečů o zaměstnání, z toho 143 v rámci zvolené 

rekvalifikace. 
 

Počet pracovních míst na Litoměřicku vzrostl 

ÚP evidoval k 31. 12. 2012 v okrese Litoměřice celkem 322 volných pracovních míst. Na jedno 

volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 22 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejţádanější 

profese patří šičky, řidiči MHD, lékaři, obchodní zástupci, kuchaři, číšníci a servírky, skladníci, 

dělníci v zemědělství atd. 
 

Nezaměstnanost, volná pracovní místa a míra nezaměstnanosti v roce 2012  
                        leden      únor        březe      duben    květen    červen   červenec   srpen      září        říjen      listopad     prosinec 
 

nezaměst.    6 916  7 092  6 937  6 418  6 117  6 036  6 147  6 050  6 284  6 302  6 460  6 923 

VPM            335     343     385     420     451     324     259     278      210     316     272     322 

MN v %      11,07  11,40  11,16  10,63 10,12    9,98   10,16  10,00   10,39   10,48  10,74 11,55 
 

Měsíční statistika nezam. - prosinec 2012 
Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech - měsíční 

 

 

Ukazatel 

uchazeči uchazeči s 

PvN 
celkem z 

toho 

ţeny 

celkem z 

toho 

ţeny 

Uchazeči na konci předchozího měsíce 6 460 3 387 1 194 656 

Nově hlášení uchazeči 830 257 319 88 
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Uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z ev. 367 223 84 47 

Uchazeči na konci předchozího měsíce 6 460 3 387 1 194 656 

Nově hlášení uchazeči 830 257 319 88 

Uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z ev. 367 223 84 47 

Uchazeči na konci předchozího měsíce 6 460 3 387 1 194 656 

Nově hlášení uchazeči 830 257 319 88 

Uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z ev. 367 223 84 47 

Uchazeči na konci předchozího měsíce 6 460 3 387 1 194 656 

Nově hlášení uchazeči 830 257 319 88 

Uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z ev. 367 223 84 47 

Uchazeči na konci předchozího měsíce 6 460 3 387 1 194 656 

Nově hlášení uchazeči 830 257 319 88 

Uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z ev. 367 223 84 47 

Uchazeči na konci předchozího měsíce 6 460 3 387 1 194 656 

Nově hlášení uchazeči 830 257 319 88 

Uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z ev. 367 223 84 47 

Uchazeči na konci předchozího měsíce 6 460 3 387 1 194 656 

Uchazeči v rekvalifikaci:  

Uchazeči v rekvalifikaci na konci předchozího měsíce 0 0 0 0 

Nově zařazení do rekvalifikace 1 1 0 0 

Ukončili rekvalifikaci 0 0 0 0 

 - z toho úspěšně 0 0 0 0 

Uchazeči v rekvalifikaci na konci sledovaného měsíce 1 1 0 0 

Absolventi a mladiství 1 1 0 0 

Absolventi 1 1 0 0 

Do 18 let 0 0 0 0 

Osoby se ZP 0 0 0 0 

Volná pracovní místa hlášená zaměstnavateli:  

Volná místa na konci předchozího měsíce 272 Míra nezaměstnanosti 

na konci  

sledovaného měsíce: 

11,55% 

Volná místa na konci sledovaného měsíce 322 

Pro absolventy a mladistvé 15 

Pro osoby se ZP 94 
 

Měsíční statistika AZP - prosinec 2012 
 

Aktivní politika zaměstnanosti 
počet míst 

/                     

dohod 

počet 

umístěných 

uchazečů 

 

z toho ZP 

Veřejně prospěšné práce    

     Stav na konci minulého měsíce 63 61 15 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 63 61 15 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 201 222 38 

Společensky účelná prac. místa u zaměstnavatele    

     Stav na konci minulého měsíce 0 0 0 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 0 0 0 
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     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 0 0 0 

Společensky účelná prac. místa - vyhrazená místa    

     Stav na konci minulého měsíce 69 69 8 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 69 69 8 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 68 68 8 

Samostatná výdělečná činnost    

     Stav na konci minulého měsíce  26 0 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů  1 1 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů  3 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce  24 1 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek)  20 1 

Chráněné dílny (vytvoření)                                                                                                                     

     Stav na konci minulého měsíce 22 10 10 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 22 10 10 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 0 0 0 

Chráněná pracovní místa (vytvoření)                                                                                                                     

     Stav na konci minulého měsíce 36 33 33 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 36 33 33 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 0 0 0 

Chráněná pracovní místa - samostatná výdělečná 

činnost osob se ZP (vytvoření) 

   

     Stav na konci minulého měsíce  0  

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů  0  

     Úbytek míst a umístěných uchazečů  0  

     Stav na konci sledovaného měsíce  0  

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek)  0  

Příspěvek na provoz ChPD,  ChPM, ChPM-SVČ    

     Stav na konci minulého měsíce  35  

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů  0  

     Úbytek míst a umístěných uchazečů  0  

     Stav na konci sledovaného měsíce  35  

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek)  1  

Příspěvek při přechodu na jiný podnikatelský program    

     Stav na konci minulého měsíce 0 0  

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0  

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0  

     Stav na konci sledovaného měsíce 0 0  

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 0 0  

Příspěvek na zapracování    

     Stav na konci minulého měsíce  0 0 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů  0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů  0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce  0 0 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek)  0 0 

ESF - OP LZZ Veřejně prospěšné práce    
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     Stav na konci minulého měsíce 163 102 7 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 60 15 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 163 162 22 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 163 171 23 

ESF - OP LZZ Společensky účelná pracovní místa    

     Stav na konci minulého měsíce 48 48 4 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 16 16 1 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 64 64 5 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 64 64 5 

ESF - OP LZZ Cílené programy    

     Stav na konci minulého měsíce 0 0 0 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce 0 0 0 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 0 0 0 

Chráněná pracovní místa (vymezení)    

     Stav na konci minulého měsíce 449 626  

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů 0 0  

     Úbytek míst a umístěných uchazečů 0 0  

     Stav na konci sledovaného měsíce 449 626  

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek) 450 627  

Sdílené zprostředkování    

     Stav na konci minulého měsíce  0 0 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů  0 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů  0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce  0 0 

     Celkový počet od počátku roku (přírůstek)  0 0 

Zvolené rekvalifikace    

     Stav na konci minulého měsíce  134 11 

     Přírůstek míst a umístěných uchazečů  9 0 

     Úbytek míst a umístěných uchazečů  0 0 

     Stav na konci sledovaného měsíce  143 11 

    

Celkem APZ (vč. ESF): Umístění uchazeči 

Celkem APZ (vč. ESF): 1227 
 

(Údaje úřadu práce byly čerpány ze Statistického bulletinu Úřadu práce ČR – krajská pobočka 

v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Litoměřicích, který laskavě poskytl Bc. Václav Huja 

Referent zaměstnanosti - poradce, Projekt MIKOP)  

 

Údaje o počtu obyvatel města Litoměřic 

Počet obyvatel k 31.12.2012:    23784 

ţeny:                                       11453 

muţi:                                       12331 

osoby mladší 18 let:                  4 194 

osoby nad 60 let:                      5 668 

(počty obyvatel čerpány z Radničního zpravodaje č. 3, ročník VI) 
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Senioři se před Vánocemi bavili v domě kultury  

Vánoční atmosféra panovala 12. prosince odpoledne v Domě kultury v Litoměřicích. Téměř pět 

stovek seniorů přišlo na vánoční posezení, na které je kaţdoročně zve město Litoměřice. 

I tentokráte hned u vstupu dostali lidé od pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

vánočky a na sále pak drobné občerstvení. Opět pro ně byl připraven kulturní program, v němţ 

kromě zpěvu a tance nechybělo ani vystoupení maţoretek z Roudnice nad Labem. 

I letos přivítal seniory starosta Ladislav Chlupáč, který všem popřál klidné svátky vánoční, hodně 

zdraví a na závěr svého vystoupení rozesmál publikum vtipem ze školních lavic. Příjemnou 

zábavu všem zase přála vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta 

Jurková.  

Litoměřičany starší 75 let, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit odpoledne v domě 

kultury, navštíví v příštích dnech školáci Základní školy Boţeny Němcové a vánoční pozdrav 

od litoměřické radnice v podobě vánočky jim zanesou aţ do jejich domovů. 

 

 

 

 

 

 

VII. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ, 

        KLIMATICKÉ ZMĚNY 
 
L E D E N 
 

V neděli 1. ledna ráno se Litoměřice probudily do mlhavého dne. Zima, která kalendářně začala 

22. prosince loňského roku, k nám zatím ještě nedorazila. Leden přinesl teplé počasí, teploty na 

počátku měsíce překračovaly 10 °C a připomínaly podzim. Bylo větrno, počasí v ČR ovlivňovaly 

tlakové níţe, slabší TN "Ulli" a výraznější TN "Andrea", která přinesla výraznější poryvy větru. 

Ţádný sníh, pouze občasné mrholení. V následujících dnech se ještě více oteplilo, coţ vydrţelo 

do 13. ledna, kdy ranní teplota poklesla na 3 °C. Po obědě ukazoval teploměr jen nulu, foukal 

prudký vítr a začal poletovat sníh. 14. a 15. ledna bylo počasí obdobné. Ráno 16. ledna naměřil 

teploměr -3 °C a louţe na silnici byly zamrzlé. V noci z 18. na 19. ledna se ochladilo a město 

pokryl souvislý sněhový poprašek, který s rozedněním zmizel. V sobotu 21. ledna začalo po třetí 

hodině odpolední sněţit, teplota se pohybovala těsně nad nulou a do půlnoci sníh opět roztál. 

Labe na Litoměřicku během víkendu výrazně stouplo - na některých místech 

o více neţ půl metru. Stále se však hladina řeky drţí na hodnotách pod úrovní prvního 

povodňového stupně. Řeka by tak na většině míst mněla být v korytě. 

Zatím nejvyšší hodnoty ukazoval vodočet v Litoměřicích v pondělí (23. ledna) v ranních 

hodinách - 369 cm, v průběhu dne pak hladina mírně klesla. Hranice pro vyhlášení prvního 

povodňového stupně je 400 cm. Následující dny aţ do 25. ledna se drţí teploty nad nulou, mrholí 

a je větrno. 

Husté sněţení, ledovka a silný nárazový vítr v těchto dnech komplikují dopravu na celém území 

Česka. Silný vítr sniţuje viditelnost, vytváří sněhové jazyky a komplikuje dopravní situaci i na 

javascript:void(0)


101 

 

 

hlavních tazích a dálnicích. Také v Ústeckém kraji hustě sněţí, fouká silný nárazový vítr a teploty 

se pohybují jen těsně kolem nuly. 

Od 26. do 30. ledna přichází ochlazení, ranní teploty jsou pod nulou kolem -2 °C. Poslední 

lednový den jiţ připomíná zimu - teplota - 6 °C, ale jasno, slunečno a ţádný sníh. 

 

Ú N O R  
 

Únor byl rozdělen na velmi mrazivou první polovinu, kdy k nám proudil naplno mrazivý vzduch 

od SV a počasí ovlivňovala klasická ruská tlaková výše, teploty na horách a v kotlinách klesaly 

pod -20 °C, v některých případech pod -30 °C. Velmi silné byly za vyjasnění i minimální ranní 

teploty v niţších výškách, které klesaly místy pod -20 °C. Zastavení říční plavby na Labi si 

vyţádaly silné mrazy v posledních dnech. Od roku 1979 jsou to nejsilnější a nejdéle trvající 

mrazy. Ţádná kritická situace zatím nehrozí, ale plavba byla zastavena. V rizikových místech je 

led rozrušován kolesovým remorkérem 

Lednové ochlazení pokračuje i v Litoměřicích. První únorový den ráno -8,3 °C. V dalších dnech 

se ranní teploty drţí kolem -12 °C, stále je krásně slunečno. Ráno 7. února je město zasněţené 

(sněţit začalo ještě před rozedněním kolem páté hodiny ranní a napadlo pár centimetrů). 

Teploměr ukazuje -12,5 °C. Do setmění sníh zmizel. Ve čtvrtek ráno 9. února teplota ovzduší -

7,8 °C a hustá mlha. V devět hodin začalo sněţit a sníh padal aţ do večera. V noci (10.2.2012) na 

sobotu bylo v Litoměřicích naměřeno -14,8 °C.  

Litoměřicko o víkendu trápil prach a smog. Přestoţe svítilo slunce, vzduch byl o víkendu 

(11. a 12. února 2012) nedýchatelný. 

Smogová situace udeřila v plné síle. Špatné ovzduší bylo uţ v sobotu, přesto meteorologové 

vyhlásili v Ústeckém kraji signál upozornění aţ v neděli ráno. 

Hrozí výskyt smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice prachu PM10 

a vyhlášení signálu regulace, vydal varování Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Platnost signálu je od nedělních 8.21 hodin do odvolání. 

Osobám s chronickými dýchacími potíţemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým 

dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 100 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu 

upozornění doporučuje zdrţet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěţe, spojené se 

zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíţí nejsou nutná ţádná 

omezení. 

Následujících několik dní byl mráz kolem -12 °C, ale vzhledem k tomu, ţe dny byly slunečné, 

sníh postupně odtával. 13. února nad ránem připadlo trochu sněhu, stejně jako 15. února, kdy se 

začalo oteplovat (ráno bylo 2,8 °C). Následující únorové dny byly teplé, teploty nad nulou 

(s výjimkou 21. a 27. února, kdy ranní teploty klesly pod nulu) a často pršelo. 29. února (letos je 

přestupný rok) bylo ráno +11,9 °C a stále pršelo.  

Druhá polovina února byla v Česku teplejší, teploty se přechodně vyhouply nad 10 °C. Vzhledem 

k dlouhotrvajícím mrazům, které byly velmi silné, se utvořily i na řekách a potocích s rychlým 

pohybem vody, četné ledové jevy. Řada míst na tocích byla zcela pokryta ledem - došlo k úplnému 

zámrazu koryt toků, často se voda kvůli ledu vylévala z koryt a vzhledem ještě k mrazům mrzla 

například na loukách či ulicích. Toto výraznější tání dalo ledy do pohybu. Ty začaly nejprve 

praskat, tedy lámat se a vytvořily tzv. kry, poté se zvyšujícími se průtoky vodních toků, odtáváním 

sněhové pokrývky z podhorských oblastí, se kry daly do pohybu - nastal tzv. chod ledu. Ledových 

ker bylo mnoho, byly silné a tím pádem těţké, ucpávaly koryta toků hlavně v tzv. kritických 

místech. Nejvíce ledu, který se i hromadil a působil problémy = tzv. ledové povodně, byla na 

Jizeře kolem Ţelezného Brodu, na horním Labi na VN Labská a také v okolí Dvora Králové nad 

Labem, dále na Svratce v okolí Dalečína. To byla místa, kde skutečně vznikla ledová povodeň. 
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B Ř E Z E N 
 

Pokračovalo v únoru započaté tání sněhu a lámání ledů, které trvalo vzhledem k jejich četnosti 

dlouho. Ledy byly velmi silné a po opadu vody byly k vidění pomalu tající velké ledové kry 

vyvrţené vodou na břehy koryt vodních toků ještě dlouho v průběhu března. 

První povodňový stupeň, tedy stav bdělosti platí na Litoměřicku v okolí řeky Labe od začátku 

března. Řeka překročila limitní hranici 400 cm na litoměřickém vodočtu v noci ze čtvrtka na 

pátek, během pátku pak hladina stagnovala na přibliţně 410 centimetrech. Majetek ani lidské 

ţivoty by v tuto chvíli řeka neměla ohroţovat.  

Řeka se pořád drţí v korytu. Druhý povodňový stupeň by byl vyhlášen při dosaţení 

480 cm. Například na ústeckém vodočtu byla v pátek odpoledne hladina jen 30 cm od druhého 

povodňového stupně. Tam stouplo Labe během 24 hodin o 120 centimetrů.  

Po celý březen byly ranní teploty nad nulou (aţ do 11°C), s výjimkou 5. - 8. března, kdy klesly 

pod nulu. Téměř kaţdý den pršelo, mrholilo, nebo bylo alespoň pod mrakem.  

V noci z 5. na 6. března 2012 zasáhlo západní část Slovenska zemětřesení o síle 3,4 stupně 

Richterovy škály. Epicentrum se nacházelo u osady Tomky. 

Podle oficiálního záznamu byly otřesy zaznamenány 5. března ve 23:56:58 v hloubce dvou 

kilometrů. Ţádná zranění, ani škody na majetku nebyly hlášeny. Na sociální síti se od půlnoci 

objevily informace od vystrašených obyvatel, kteří pocítili otřesy. Odborníci to odhadují na 

pohyb zemské desky. Západní část Slovenska leţí v seizmicky aktivní oblasti. 

V sobotu 10. března 2012 bylo celý den pod mrakem. Večer po 18.00 hodině jsem byl na 

procházce s pejskem, bylo celkem teplo (10,5°C), ale nad hlavou plynuly husté černé mraky. 
Teplotní rekordy padaly v sobotu 17. března na řadě míst v Česku. Nejtepleji bylo ze sledovaných 

stanic v Dobřichovicích, kde naměřili 24,2 stupně Celsia. Praţské Klementinum překonalo 221 

let starý rekord s 20,3 stupně, dle informací Českého hydrometeorologického ústavu 

a Meteopressu. Celkem padly rekordy na 136 stanicích v Česku. 

17. března ráno byly v Litoměřicích 4,4 °C a maximální denní teplota vystoupala k 23 °C. 

V neděli 18. března 2012 opět chrlila sicilská sopka Etna popel a lávu. Dým stoupal aţ do výšky 

sedmi kilometrů a láva tekla po východním svahu hory do neobydleného údolí Valle del Bove. 

Činnost sopky sledovali obyvatelé blízkých měst Catania a Taormina. Tamní letiště však provoz 

nepřerušilo. Letos jde uţ o čtvrtou aktivní fázi nejvyšší aktivní evropské sopky, jejíţ vrchol se 

nachází ve výšce 3350 metrů. 

Rekordně teplé a slunečné počasí panuje v Česku uţ třetí den. Slunce vytáhlo obyvatele Česka do 

přírody, někteří vytáhli kola a brusle, jiní se ještě věnovali na horách, kde zůstává sníh, zimním 

radovánkám. 

Ve dnech 19. - 28. března nejvyšší denní teploty mezi 14 - 18 °C.  

Jaro k nám dorazilo oficiálně v úterý 20. března a v patách mu byla 25. března změna času na 

letní (v 02:00 hod. se hodiny posunuly na 03:00). 

Koncem března přichází ochlazení. Ve čtvrtek 29. foukal od brzkého rána silný vítr a odpoledne 

začalo pršet a pršelo aţ do rána příštího dne. V sobotu 31. března ráno 9 °C a mrholí, po obědě 

prudký déšť a ještě více se ochlazuje. V 18 hodin 6,3 °C a padají kroupy. 

 

D U B E N 
 

Neděle 1. dubna - ráno jen 2,4 °C, svítí slunce, otepluje se (v 18.20 hod. je 9,3 °C). Druhý den 

ráno - 2. dubna bylo 6,8 °C, celý den je zataţeno, ale teplo. Následující dny je počasí stejné, teplé 

s tím, ţe některé dny mrholí. 11. dubna po 19.00  hodině se přihnal silný vítr a kolem 22.00 hod. 

začalo silně pršet a lilo po celou noc i druhý den do oběda. 
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V dubnu vládlo klasické jarní počasí, nicméně dvě základní význačnosti se v něm přeci jen 

najdou. První o Velikonocích, které připadly na 9. duben 2012. Silné SZ proudění nám nepřineslo 

nijak příjemné počasí na prodlouţený velikononoční víkend, které bylo studené a větrnější se 

smíšenými, v neděli i sněhovými přeháňkami v níţinách. Po Velikonocích se zase výrazně 

oteplilo.  

V neděli 8. dubna byly teploty v rozmezí 0 aţ 4°C, na Velikonoční pondělí ráno mírně mrzlo, 

způsobilo to hlavně vyjasnění a uklidnění větru v průběhu noci. V úterý 10. dubna první pracovní 

den nového týdne, uţ vystoupily aţ k 18°C. Den za dnem aţ do konce měsíce se na litoměřicku 

otepluje (29. dubna vystoupala teplota ráno na 19,5 °C a odpoledne na 30,7 °C). Střídají se 

slunečné dny se dny, kdy je zataţeno, mlhavo, mrholí, či prší.  

Druhý extrém přišel v úplném závěru měsíce a spočíval v přílivu velmi teplého vzduchu, který 

přinesl do níţin v ČR první tropy, teploty lehce překročily 30 °C. V Česku bylo tepleji neţ v Itálii, 

teplotní rekordy padaly jeden za druhým. V praţském Klementinu padl dokonce 212 let starý 

rekord. Ne všude panovalo letní počasí. Na hřebenech Krkonoš leţí zhruba 138 centimetrů sněhu, 

ráno zde teploty dosáhly 10,5 stupně Celsia. 

 

K V Ě T E N 
 

Květnové počasí bylo v Česku poměrně proměnlivé. První květnové dny přinesly zejména na 

Plzeňsko, Ţďársko, Královéhradecko a Olomoucko první silné jarní bouřky s nebezpečnými 

doprovodnými jevy. Kroupy padaly i v sousedním Německu. Intenzivní bouřky se poslední 

bouřkový den nevyhnuly ani Čechám středním, kde intenzivně pršelo, místy padaly menší kroupy. 

Teplé aţ velmi teplé počasí dlouho nevydrţelo, většinou vládlo jarní nebo i chladnější počasí, 

z hlediska ranních teplot pak i mrazivé. 

Počátek května se teplotně podobá konci dubna. Svátek práce 1. května ráno 19,3 °C, v podvečer 

26,6 °C. Ve středu 2. května bylo jiţ od rána krásně teplo a slunečno aţ do 16.00 hod, kdy teplota 

vystoupala ke třicítce, ale z dáli se začalo ozývat první letošní hromobití, postupně se zatáhlo 

a kolem 16.40 hod se do Litoměřic přihnala pořádná bouřka. Teplo vydrţelo aţ do 4. května. 

5. května se od rána začalo ochlazovat a kolem 14 hodiny se kolem Litoměřic zatáhlo a bylo 

slyšet hromobití. Po hodince přišla bouřka do Litoměřic, ale byla mírná, bez hromů a blesků. 

Pršelo asi hodinu a pak se bouřka přesunula do okolních obcí.  

Země zaţila v noci na neděli 06. 05. 2012 největší úplněk v letošním roce. Měsíc se krátce před 

svítáním přiblíţil na své oběţné dráze k Zemi, a na obloze se tak jevil asi o sedminu větší a o 30 

procent jasnější neţ obvykle. Největší úplněk byl patrný i nad Českou republikou navzdory 

bouřkovým mrakům v některých místech. Úplněk nastal v 05:35 SELČ. Jen tři minuty předtím se 

Měsíc na své eliptické dráze dostal do nejbliţšího bodu k Zemi, od níţ byl vzdálen 356 955 km.  

Mrazivé počasí připisujeme v květnu tzv. "zmrzlým", kteří přišli kolem poloviny měsíce a letos 

přišli na den přesně, mrazy zničily jarní úrodu hlavně v moravských vinicích, ale vzpomenout 

musíme i na zahrádky, kde lidem mráz spálil kromě první vykvetlých květin nízko u zemského 

povrchu i květy na stromech a bylo jasné, ţe úrody bude letos málo. 

Po několika chladnějších dnech zase od čtvrtka 10. května stoupala rtuť teploměru a přišlo 

oteplení s odpoledními teplotami přes 30 °C. Od 12. května opět déšť a ochlazení s max. denními 

teplotami do 17 °C. Od 19. května do konce měsíce stoupala rtuť teploměru k teplotám aţ 28 °C. 

Lze konstatovat, ţe měsíc květen byl velice teplý. 
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Č E R V E N 
 

V pátek 1. června je zataţeno a prší, ráno 13,8 °C, odpoledne 14,7 °C. V dalších červnových 

dnech se oteplilo a teplota postupně vystoupala, v některých dnech aţ na 30 °C. Začátek léta, 

které začalo 21. června, přišla očekávaná vedra. 

Litoměřicko se zřejmě stalo jedním z regionů České republiky, kde v pondělí 18. Června padaly 

teplotní rekordy. Doksanská observatoř během dne naměřila maximální teplotu, která dosáhla 

téměř pětatřiceti stupňů Celsia. Vedra se na Litoměřicku vyskytovala ještě několik dalších dní. 

 

Č E R V E N E C 
 

V neděli 1. července - v 02.00 hod bouřka, ráno teplota 19,9 °C, odpoledne se zastavila na 

26,6 °C. Přez Českou republiku se v noci z podělí na úterý (z 2. na 3. července) přehnaly vydatné 

bouřky doprovázené deštěm a silným větrem. Meteorologové napočítali desítky tisíc blesků. 

Červenec je měsícem nejhojnějších bouřek a blesků. Průměrně se za celý první prázdninový 

měsíc vytvoří nad územím ČR mezi 130.000 aţ 150.000 výbojů. V noci na úterý jich napočítaly 

přístroje meteorologů na 40.000. Je to zhruba o třetinu méně neţ v bouřce, která se nad Českem 

přehnala loni v polovině července. Oproti tomu například červenec roku 2004 byl poměrně 

klidný s 64.000 blesků za celý měsíc. 

Ve čtvrtek 5. července jsem naměřil ráno 22,1 °C a odpoledne 31,3 °C. V 17.30 začalo pršet 

a teplota začala klesat k 20° C. 

Veliké bouřky doprovázené 

velkou intenzitou blesků 

potrápily celé Litoměřicko i 

o svátcích (ve čtvrtek Den 

slovanských Věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje a v pátek 

Den upálení mistra Jana 

Husa). Dramatická situace 

byla i v dalších místech 

Ústeckého kraje. 

Hasiči byli nuceni zasahovat 

i v samotných Litoměřicích, a to při 

odčerpávání vody z viaduktu 

v Jarošově ulici. Tentokrát udeřil ve 

čtvrtek po 21. hodině i blesk, a to v 

ulici Dukelská. 
 

Po šestnácté hodině v Horní Dubině 

v Litoměřicích se zřítila část domu, 

kde bydlel starý pán se svým psem. 
 

Sobota nebyla co do počtu neštěstí o nic lepší. Během dopoledne se v litoměřické ulici Pekařská 

zřítil štít domu. Příčina byla jednoznačná – prudké deště. 

Horní Dubina 

Pekařská ulice 
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Výsledek byl nepříznivý - dvě zničená auta a dvě ţeny v ohroţení ţivota. Narušená statika štítu 

nevylučovala jeho další zřícení, a proto hasiči byli nuceni obyvatele vedlejšího domu evakuovat. 

Na místo dorazil i starosta Litoměřic. 
 

Další neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Přívalový déšť se totiţ postaral o výjezd 

hasičského záchranného sboru, kdyţ způsobil ochromení dopravy pod viaduktem – v místě jediné 

komunikace spojující se světem litoměřický Střelecký ostrov, na něm jsou v kempu ubytováni 

zahraniční turisté.  
 

Od následujícího dne začala odpolední teplota pozvolna klesat pod 30 °C. 15. - 17. července se 

ochladilo ještě více (nejvyšší denní teploty kolem 18 °C). Od 18. července teplota kolísá od 18 do 

29 °C. Od 26. 7. se odpolední teplota na tři dny vyšplhala nad magickou třicítku, ale následně aţ 

do konce měsíce pokles teploty na 22 °C.    

 

S R P E N 
 

 První dva dny nejvyšší denní teploty mírně nad třicítku, pak aţ do 17. srpna teploty těsně pod 30 

°C, v sobotu 18. srpna 32,5 °C a následující dny jako tropické s teplotami nad 30 °C (do 37 °C) 

aţ do 21. srpna. Poté mírné ochlazení pod 30 °C aţ do konce měsíce srpna. 

Úterý 21.8. Celý den jiţ od rána bylo strašné vedro. Odpoledne kolem 15.00 to vypadalo na déšť, 

ale nic z toho nebylo a znovu začalo svítit slunce. V podvečer kolem 19.00 se opět začaly 

objevovat mraky a kolem 20.00 hod se venku setmělo a v dálce bylo slyšet hřmění. Za půl 

hodinky začalo pěkně pršet. Prudký déšť přerostl v bouři a zvedl se prudký vítr. Seděli jsme se 

ţenou v obýváku a najednou bylo slyšet ťukání na střechu, začaly padat kroupy. Ťukání přerostlo 

v rachot. Kroupy o průměru nehtu od palce ruky mlátily do skla oken a byly to takové rány, ţe 

jsme měli strach, ţe to sklo oken nevydrţí. Po 21 hodině postupně déšť ustával, ale stále bylo 

zamračeno a z dálky bylo slyšet hřmění a oblohu osvětlovaly blesky. Bouřky se honily okolo 

Litoměřic. Ta lahoda, otevřeným oknem zavál krásně chladný čerstvý vzduch. Hned se lépe 

dýchalo. A dobře se dýchá určitě i přírodě. Tráva uţ byla z veder vyschlá jako troud. Akorát 

krupobití nebylo to nejlepší na víno a jiné ovoce.  

Jen v Litoměřicích přívalový déšť zatopil průtahovou komunikaci u autobusového nádraţí, kde 

bylo téměř půl metru vody. 

Další problém byl v Ţeleticích, kde voda zatopila dvorek soukromého pozemku a hrozilo, ţe 

nateče do přízemních bytů.  

 

Z Á Ř Í 
 

1. září po ránu 13,7 °C a maximální denní teplota 23,4 °C. Celé září bylo teplotně na úrovni 

prvního zářijového dne.  

V sobotu 22. září začal podzim s ranní teplotou 10,4 °C, s maximální denní teplotou kolem 

15 hodiny 16,4 °C a s ranním a dopoledním deštěm.   

 

Ř Í J E N 
 

Říjen začal typicky podzimně. 1. října je mlhavo, sychravo s maximální denní teplotou 15,4 °C. 

Následující den slunečno s max. denní teplotou kolem 20 °C. Následující dny (2. - 4.) je 

slunečno, mírně nad 20 °C. Poté se střídají dny, kdy je zataţeno s teplotami k 10 °C se 

slunečnými dny s teplotou kolem 15 °C. Od soboty 20. října je nad oblastí Česka teplotní inverze, 

kdy maximální denní teploty klesají aţ pod 5 °C (například 27. října bylo v 16 hodin 1.1 °C).  
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Pátek 26. října přišlo ochlazení. Sobota 27. října byla od rána zima, nad ránem začalo pršet, 

kolem desáté uţ padal mokrý sníh, foukal silný vítr, odpoledne jsem šel vyvenčit psa, padal 

mokrý sníh, byla zima a foukal silný vítr. Chvílemi nabral na intenzitě a síle, ţe mne málem 

porazil, foukal mi do zad. Bral listí, které nelétalo nad zemí, ale hnal je po zemi jako vlnu, která 

nabírala na objemu, aţ můj pejsek z toho dostal strach a chtěl jít domů. Odpoledne jsem koukal 

z okna na kopce nad Pokraticemi, byly zasněţené. 

(28. říjen je dnem konce letního času. V 0300 hod jsme vrátily čas na hodinách na 02.00 hod.). 

 

L I S T O P A D 
 

Celý listopad maximální denní teploty v rozpětí 5 aţ 10 °C. Ranní teploty zatím neklesly pod 

0 °C. Téměř celý měsíc pod mrakem, mrholí, prší, některé dny hustá mlha.  

Stalo se ráno 29. listopadu. Psí počasí od noci prudký déšť a silný vítr, ochladilo se. Sedím 

v práci a koukám přes okno ven, stále prší. Kdyţ jsem jel okolo bazénu do nemocnice ještě, stála 

na parkovišti u bazénu 

poţární auta se zapnutými 

majáčky, bylo to v 08.20 hod. 

Původně jsem si myslel, ţe 

tam někde hoří. Později jsem 

se dověděl, ţe silnému větru 

neodolala střecha bazénu. 

Uvolněné plechové šablony 

létaly ze střechy a ohroţovaly 

procházející chodce 

a prosakující voda z deště 

natekla do strojovny. Proto 

museli na místo vyjet hasiči, 

kteří uvolněnou krytinu 

odstranili. Rozmary počasí 

odnesla i izolace. 

 

P R O S I N E C 
 

Od brzkých ranních hodin zataţeno, pršelo celý den. Ranní a současně nejvyšší denní teplota 

6,9 °C. Ve stejném duchu jsou i ostatní dny s tím, ţe den ode dne se mírně ochlazuje. Pod nulu 

však teploty neklesly. V 01.00 hod 4. prosince napadl sníh a poklesla teplota, po celý den bylo do 

2 °C a sníh zmizel do setmění. 6. prosince před rozedněním napadl opět sníh, který vzhledem 

k teplotám pod nulou, vydrţel aţ do 17. prosince. Od 17. do 22. prosince denní teploty kolem 

2 °C. 22. Prosince před polednem začal padat sníh, jehoţ torzální zbytky vydrţely do Štědrého 

dne. Po obědě zahalila město hustá mlha, která se rozplynula aţ 25. prosince v 16.00 hod. Zimu, 

která kalendářově přišla 21. prosince, připomínaly pouze teploty kolem 1 °C a malý sněhový 

poprašek. Poslední dny roku 2012 od 26. prosince se mírně oteplilo (kolem 5 °C), nebyl ţádný 

sníh, jen mrholilo. 
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VIII. KAŢDODENNÍ ŢIVOT OBYVATEL MĚSTA,        

          RŮZNÉ 
         

Řidiči v pokročilém věku 

Kaţdoročně odebírají odbory dopravy na Litoměřicku několik řidičských oprávnění lidem, kteří 

uţ nejsou způsobilí pro řízení automobilů. A situace se pro seniory ještě zpřísňuje. Lékaři mají 

totiţ povinnost hlásit příslušným odborům dopravy jakékoliv změny zdravotního stavu svých 

pacientů, které by mohly mít vliv na jejich způsobilost bezpečně řídit vozidlo. 

Po přijetí posudku od lékaře pak odbory dopravy musí zahájit správní řízení o odebrání 

řidičského oprávnění. Řidič, se kterým je toto řízení vedeno pak můţe dodat například posudek 

od jiného odborného lékaře, který by zdravotní způsobilost potvrzoval, ovšem dost často tato 

správní řízení končí odebráním řidičských oprávnění. Většinou se to týká starších řidičů, čas od 

času i nemocných. 

K prvnímu lednu vstoupila v platnost novela zákona, která ukládá povinnost odesílat tyto 

posudky všem lékařům. Na nich totiţ záleţí, zda řidiči v pokročilém věku za volantem zůstanou, 

nebo ne. 

Kaţdý rok bylo na základě posudků od lékařů a správního řízení odebráno přibliţně 4 aţ 6 

řidičských oprávnění. Za necelé dva měsíce letošního roku jich je uţ 6. 

 

 

 
 

 

Politika je oblastí mnoha zcela neuvěřitelných lidských pomýlení. 
                                                           (Citát Josefa Škvoreckého)     

 

Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 v Náchodě. Chodil 

na místní gymnázium a po jeho absolvování byl totálně 

nasazen. Po druhé světové válce vystudoval filosofickou 

fakultu. Poté pracoval jako redaktor v několika 

nakladatelstvích a literárních časopisech. 

Josef Škvorecký patřil k předním českým spisovatelům, kteří 

začali publikovat na konci padesátých let. Proslavil ho román 

Zbabělci o konci druhé světové války v Náchodě, v němţ se 

vzdal obvyklého heroizujícího pohledu na osvobození 

a ukazoval, jak opatrní byli mnohdy čeští občané i na konci 

protektorátu. V něm poprvé vystupovala postava Dannyho 

Smiřického, která je do jisté míry autobiografická. Na knihu 

navázal několika dalšími díly, v nichţ se často projevovala 

jeho láska k jazzu, patrná uţ ve Zbabělcích. Jednou z nich 

byla novela Bassaxofon. 

Spisovatel Josef Škvorecký zemřel v úterý 3.1.2012 v Torontu 

ve věku 87 let. V nemocnici Princezny Margarety podlehl 

rakovině. Josef Škvorecký patřil k předním českým spisovatelům. Po okupaci Československa 

sovětskými vojsky emigroval do Kanady, kde vedl významné exilové vydavatelství '68 

Publishers. 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?bdid=e45bc14e3c87d92283c31a2d760533bece37660d&att=4&atd=4217;2011734934377042545;1020570030;1266;9898;92771;1848;4914074958503958611;100;2;6;3426172881&curl=http%3A%2F%2Fcz.search.etargetnet.com%2Fgeneric%2Fbublina.go.php%3Fkwl%3DPACIENT%26bdid%3De45bc14e3c87d92283c31a2d760533bece37660d%26ref%3D17710
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Zemřel mistr knihař Albín V. Kuthan  

Ve věku 85 let zemřel v Litoměřicích výtvarník a knihař-restaurátor Albín Václav Kuthan, 

dlouholetý pracovník litoměřického Státního oblastního archivu. 

Autor vázaných knih Albín V. Kuthan (nar. 1927), výtvarník a knihař-restaurátor s titulem mistr 

uměleckého řemesla, se vyučil u svého strýce Em. Němce v Plzni. Potom studoval knihařství ve 

Státní grafické škole v Praze u prof. O. Blaţka (1945-47). Následovala praxe v Jaroměři a odtud 

se dostal A. Kuthan do Litoměřic, kde přijal místo ve Státním archivu. Na tomto pracovišti se 

kromě běţných úkolů knihařských, konzervačních a adjustačních po léta věnoval knihařsko-

restaurátorské práci a výsledky této své praxe i teoretického studia rovněţ publikoval formou 

přednášek a příspěvků na seminářích nebo tiskem (např. ve sborníku Historická vazba). Z řady 

významných realizací v oboru kniţního restaurování, v němţ se stal A. Kuthan uznávaným 

mistrem a odborníkem, uveďme alespoň mnohé rekonstrukce gotických a renesančních korpusů 

prvotřídní památkové a historické hodnoty, litoměřického kancionálu, lounského kancionálu 

Pavla Mělnického, teplického kancionálu a teplického graduálu či restaurací proslulé 

Klaudyánovy mapy Čech z r. 1518. 

Vysokého uznání se mistru Kuthanovi dostalo roku 1969, kdy byl pozván v rámci akce UNESCO 

na pomoc Florencii, jejíţ historické sbírky, včetně knihovních fondů, byly těţce postiţeny 

rozvodněným Arnem. Nazionale Centrale Biblioteca svolala tehdy všechny světové špičky 

k záchraně historických sbírek kniţních fondů. Zde, v součinnosti s předními světovými 

odborníky, A. Kuthan důstojně reprezentoval českou restaurátorskou školu, kterou lze povaţovat 

v mnohých ohledech za špičku. 

Knihařsko-restaurátorské práce však byly jen částí Kuthanovy tvůrčí aktivity. Významná rovněţ 

byla jeho činnost na poli moderní výtvarné a umělecké kniţní vazby. Výtvarnou kniţní vazbou se 

zabýval po celou dobu své knihařsko-restaurátorské praxe a na svých kreacích pracoval podle 

vlastních výtvarných návrhů, i ve spolupráci s Cyrilem Boudou, Milošem Michálkem, Veronikou 

Tydlitátovou aj. 

Svoji tvorbu představil v řadě expozic na kolektivních i samostatných výstavách. Perfektně 

ovládal knihařské výzdobné techniky, včetně technik dnes jiţ historických. K veškeré své práci 

uměleckého knihaře i restaurátora kniţních památek, především kniţních vazeb, přistupoval 

s výtvarným citem, historickou erudicí, inteligencí a uměleckou intuicí. 

V roce 2007 získal diplom a medaili „Za celoţivotní zásluhy o české archivnictví“, coţ je 

nejvyšší ocenění, které je moţné v Česku v oboru archivnictví získat. 

Albín Václav Kuthan zemřel ve večerních hodinách ve středu 18. ledna 2012, necelé dva týdny 

po svých 85. narozeninách (6. ledna). 

 

Zemřel profesor Miroslav Zedníček 

Ve věku 80 let zemřel v neděli 19. února 2012 dopoledne v litoměřické nemocnici emeritní 

profesor Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. ThDr. JUDr. Miroslav 

Zedníček, kněz farnosti Liběšice u Litoměřic. Rozloučení se zesmulým se konalo při zádušní mši 

svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v pátek 24. února 2012 v 11.00 hodin. Pohřben byl 

na starém hřbitově v Tišnově v pondělí 27. února po mši svaté, která byla slouţena v kostele 

sv. Václava, ve 14.00 hodin. 
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Jméno generála Chábery nesou letci v Čáslavi 

Památku generála Chábery, čestného občana Litoměřic, si 16. února připomněli letci v Čáslavi. 

Slavnostní nástup příslušníků 21. základny taktického letectva k jubilejnímu stému výročí 

narození generálmajora Františka Chábery se uskutečnil za účasti ministra obrany, senátora za 

Litoměřicko a Slánsko a zástupců města Litoměřice. 

Jméno bývalého příslušníka 312. stíhací perutě ve Velké Británii, v posledních letech války 

i 1. československého smíšeného pluku v SSSR a zároveň čestného příslušníka zdejší 

211. taktické letky nese od dnešního dne ve svém názvu letka Gripenů. 


