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1. PŘÍRODNÍ POMĚRY A EKOLOGIE
RÁZ POČASÍ
Počasí mělo podobný ráz jako předchozího roku, i když na samém začátku roku
napadlo trošku sněhu, který ale dlouho nevydržel. Trvalejší a vydatnější sněžení přišlo
velmi pozdě, až v půli února. Zima však trvala velmi dlouho. Občas sněžilo ještě na
Velký pátek (17. dubna). Potom se však udělalo hezky a květen byl teplý natolik, že
litoměřické koupaliště bylo otevřeno již od 23. května. Hezky a teplo bylo i v červnu.
Velká vedra i panující sucho mělo vliv na rychlé dozrávání meruněk. S jejich sklizní
se letos začalo již 5. července. V téže době končila sklizeň třešní. Velká úroda byla
také u angreštu. Po dlouhé době přišel první vydatný a netrpělivě očekávaný déšť až
ve dnech 19. a 20. července. Již ve čtvrtém červencovém týdnu bylo nutno sklidit
česnek, aby "neutekl". Zdálo se, že bude nedostatek jablek všech odrůd, dokonce i
osvědčené a každoročně vděčné odrůdy James Grieve. Žně začaly na přelomu
července a srpna sklizní ječmene. Úroda obilovin byla dobrá, horší situace byla se
zeleninou, kterou napadly mšice. Negativně se to projevilo zejména u zelí a květáku.
Neuvěřitelná až třicetipětistupňová vedra pokračovala i nadále až do konce prázdnin.
Trošku zapršelo až v noci ze 30. na 31. srpna, ale přes den teploty znovu vystoupily na
svůj letošní letní "normál". Podzim byl poměrně chladný a v polovině listopadu
napadal první sníh, který však dlouho nevydržel.

EKOLOGIE

Zelený kruh
Okresní výkonná rada Českého svazu ochránců přírody v Litoměřicích navrhla
všem, kterým nebyl lhostejný osud životního prostředí a přírody v okrese, aby se
přihlásili do nově vznikajícího regionálního centra nevládní apolitické organizace
"Zelený kruh". První schůzka zájemců se uskutečnila 17. února na Správě chráněné
krajinné oblasti České středohoří".

Společnost přátel Českého středohoří
Dne 17. února se na první schůzce zájemců o "Zelený kruh" m.j. diskutovalo
také o možnosti vytvoření "Společnosti přátel Českého středohoří", která měla do
určité míry navazovat na analogický německý spolek, který pod názvem

"Mittelgebirgsverein" vznikl v roce 1880. Zatím byl ustaven přípravný výbor, který
navrhl předběžný program společnosti a jako termín ustavující schůze týden před
Dnem země. Koordinátorem činnosti přípravného výboru se stal Miroslav Soukup z
Malých Žernosek.

Čistička odpadních vod
Na začátku letošních prázdnin byl vchod na koupaliště na Písečném ostrově
přesunut tak, že se na ně přicházelo od Lodního náměstí. U ostrova, za přechodem
labského ramene, se totiž začaly stavět objekty biologické čistírny odpadních vod,
čímž se na příchodové komunikaci zvýšil provoz a vzniklo tedy zvýšené nebezpečí
úrazu návštěvníků.
Stavební práce sice započaly již v září předchozího roku, ale spočívaly
především v kácení stromů, zarovnávání terénu a v přípravě staveniště. Investorem
byly Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, generálním dodavatelem Vodní
stavby a.s. Praha a vlastní stavební práce prováděly Vodní stavby Teplice, stavební
divize 02. Letos bylo nejprve třeba odstranit odpad, zachycený před přechodem
slepého ramene na ostrov. Poté se jeho část zasypala a byla postavena prefabrikovaná
stěna, která rozšířila stavební území a zpevnila břehy. Během září se začaly budovat
vlastní objekty čističky. Předpokládalo se, že zhruba za rok by se mělo začít s montáží
technologických zařízení. Za termín dokončení s možností následného uvedení do
provozu byl letos pokládán 31. prosinec 1994. Projednávala se však možnost zkrácení
termínu do 15. září 1994, kdy měly být provedeny provozní zkoušky, aby v říjnu mohl
být spuštěn zkušební provoz. Zkrácení však záviselo na dostatku finančních
prostředků.

Pokuta Secheze
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát v Ústí n. Lab. udělila na
začátku listopadu Severočeským chemickým závodům Lovosice pokutu ve výši
110.000 korun. Důvodem bylo, že podnik provozoval mimo svůj areál skládku, na níž
byly bez souhlasu referátu životního prostředí Okresního úřadu Litoměřice vyváženy
nebezpečné průmyslové odpady. Závod se odvolal k Ministerstvu životního prostředí
v Praze.

Vyhláška o poplatcích za znečišťování ovzduší
Městské zastupitelstvo přijalo dne 4. června 1992 vyhlášku o poplatcích za
znečišťování ovzduší malými zdroji. Tyto poplatky se vztahovaly na fyzické i
právnické osoby provozující stacionární zařízení na paliva o výkonu nižším než 200
kW, s výjimkou lokálních topenišť v bytech.

2. POLITICKÉ POMĚRY
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
II. oblastní sněm ODS
Na sobotu 11. ledna byl do zasedací síně Okresního úřadu v Litoměřicích svolán
II. oblastní sněm ODS. Nejdůležitějším úkolem byla volba kandidátů pro letošní
parlamentní volby. Účastníci schválili úplné znění stanov oblastního sdružení strany,
včetně dopracovaných změn. V tajných volbách byli ze šesti navržených kandidátů
zvoleni čtyři - JUDr. Vladimír Hruška, ing. Richard Mandelík, ing. Milan Tejkl a ing.
Luděk Wünsch.
Václav Klaus
Občanská demokratická strana uspořádala v úterý 14. ledna v Domě kultury
besedu se svým předsedou a tehdejším ministrem financí Václavem Klausem. Ten
hovořil o závislosti našeho průmyslu na podpoře spotřebitelů.
Společenské setkání
V neděli dne 9. února uspořádala ODS v Domě kultury pracovní a společenské
setkání se soukromými podnikateli a živnostníky okresu. Koncipováno bylo do pěti
bloků. Začalo informacemi o politice strany vůči soukromému podnikání. Další
program se odvíjel podle konkrétních problémů, zajímajících střední stav. Následoval
intenzivní seminář, rozdělený do sekcí, zaměřených na daňový systém, účetnictví,
burzu i trh s cennými papíry a na legislativu. Jedním z přednášejících byl ing.
Miroslav Purkyně, náměstek ministra financí České republiky. Třetím blokem
programu byla krátká recepce, na níž navázal mítink s přítomnou politickou
reprezentací ODS, kterou zastupoval místopředseda ODS a poslanec České národní
rady MUDr. Petr Čermák. Zúčastnili se také další poslanci, litoměřický ing. Milan
Tejkl, P. Gandalovič a ing. Kopřiva. Moderoval předseda místního sdružení ODS ing.
Mandelík. Diskuse se týkala současné funkce prokuratury, ekologie, lustračního a
volebního zákona. Program uzavřel neformální společenský večer.

Beseda s poslanci
V úterý, dne 25. února, měli občané v malém sále Domu kultury možnost
besedovat s poslanci této strany. ODS zde reprezentovali Petr Gandalovič z
Federálního shromáždění a ing. Richard Mandelík z České národní rady. Mezi
nejčastějšími otázkami byla problematika česko - německé smlouvy, generální
prokuratury a volby. Padla také zmínka o novém subjektu politické scény - Alianci
demokratů.
Beseda s ministrem spravedlnosti
Okresní sdružení ODS v Litoměřicích uspořádalo dne 2. dubna v sále Okresní
správy telekomunikací (Dvořákova 1) besedu občanů s ministrem spravedlnosti České
republiky JUDr. Jiřím Novákem.

KAN
Okresní vedení Klubu angažovaných nestraníků, sdružující občany, hlásící se k
demokratické pravici, uspořádalo 18. dubna v zasedacím sále Okresního úřadu v
Litoměřicích besedu s občany, které se účastnil jeden z jeho ústředních představitelů,
Bohdan Dvořák.

OBČANSKÉ HNUTÍ
Okresní sněm
Celou sobotu 1. února jednal v Litoměřicích okresní sněm Občanského hnutí,
jednoho z politických směrů, který vznikl v loňském roce po rozštěpení Občanského
fóra. "Delegáti byli zajedno ve výrazně odmítavých postojích ke zmaření výzvy
milionů občanů na podporu zákonodárných iniciativ prezidenta republiky pana
Václava Havla", napsaly o týden později místní noviny "Nezávislý Proud". Postup
zákonodárných sborů hodnotili jako výraz pohrdání míněním voličů. Ve svém
usnesení požadovali, aby poslanecké kluby OH prosazovaly uzákonění přesných
podmínek, určujících povinnost politické strany nebo hnutí vyměnit poslance, který
nesplňuje zejména morální kriteria a ztratili důvěru svých voličů. Okresní sněm dále
nominoval kandidáty, kteří měli figurovat na hlasovacích lístcích severočeského
volebního kraje. Do České národní rady to byli PhDr. Eva Hanušová, František Ulahel
a doc. ing. Jan Volek. Do Federálního shromáždění pak ing. Pavel Gryndler, který byl
na Litoměřicku populární jako erudovaný ekolog.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
Návštěva předsedy strany
Během soboty 11. ledna navštívili sekretariát okresního výkonného výboru
ČSSD představitelé ústředního výkonného výboru této strany. Byli to předseda prof.
Jiří Horák, ústřední tajemník J. Lopata a místopředseda Josef Žanda, původně dělník z
České Lípy. Na rozšířeném zasedání vedení strany na Litoměřicku se obeznámili s
dosavadním stavem práce v okrese.

Okresní konference
Okresní organizace ČSSD uspořádala 7. března v aule Domu kultury svoji
okresní konferenci, kde byl jako host přítomen čestný předseda strany ing. Slavomír
Klaban. Do funkce předsedy okresní organizace byl opět zvolen Zdeněk Bartoš. Za
kandidáty pro volby do zastupitelských sborů byli vybráni Bohumír Pek z Bohušovic
n. O. (do Sněmovny lidu Federálního shromáždění), Jiří Trnka (do Sněmovny národů
FS), a Zdeněk Bartoš (z Chotiměři) spolu s ing. Slavomírem Klabanem z Prahy.

SPR - RSČ
Velice agilní místní organizace Sdružení pro republiku - Republikánské strany
Československa, která vznikla jako vůbec první v okrese si za přítomnosti hostů z
Litoměřic, připomněla 21. ledna první výročí svého vzniku. V jejím čele stál Josef
Beneš (nar. 1955), pracovník anesteziologického oddělení a rychlé zdravotnické
pomoci Městské nemocnice v Litoměřicích. Stal se také kandidátem republikánů do
Federálního shromáždění.

KSČ
Dne 27. ledna uspořádal Městský výbor KSČ v zasedací síni Spojů ve
Dvořákově ulici č. 1 setkání s poslanci strany v České národní radě. - Další besedu,
tentokráte s poslancem Jiřím Svobodou a členy zákonodárných sborů, kteří byli
zvoleni v severních Čechách, uspořádala 4. dubna v Domě kultury. Z nich se účastnili
poslanec Federálního shromáždění J. Kincl a poslanci České národní rady K.
Čelišová, V. Řezáč a J. Žižka. Přijela také tisková mluvčí KSČM B. Robejšková. Na
závěr se konala taneční veselice.

STRANA PŘÁTEL PIVA
Valná hromada
Občanská organizace Strany přátel piva Píšťany - Žalhostice dne 1. února
uspořádala v restauraci "U jezera" ve Velkých Žernosekách svoji 5. valnou hromadu.
Přivítali zástupce federálního výboru strany Martina Drába a Ivo Dvořáka, předsedu
strany a "generálního přítele pivní rady Mezinárodní organizace přátel piva v Praze",
která "pro velký zájem ve světě o členství ve Straně přátel piva" vznikla letošního 3.
ledna. Karel Šole, předseda místní občanské organizace, která sdružovala 80 členů
nejenom z okolních obcí a Litoměřic, ale i z Prahy a dalších měst "podílejících se na
propagaci litoměřického pivovaru", hovořil o dosavadní činnosti. Součástí jednání byl
výběr kandidátů pro parlamentní volby. Ing. Bezděka, ředitel litoměřického pivovaru,
ve svém vystoupení vyjádřil snahu prohloubit spolupráci s touto stranou "v oblasti
propagace pivovaru a jeho výrobků, ale i v předvolební kampani". Atmosféru i náladu
jednání dokreslovala harmonika a zpěv.
Oslavy Svátku práce proběhly podobně jako loňského roku. Politický mítink
svolali pouze komunisté, kteří jej opět uspořádali na úpatí Mostné hory.

VOLBY 1992
Příprava voleb
Dne 31. března jmenoval přednosta Okresního úřadu Litoměřice zapisovatele
okresní volební komise, kterým se stejně jako před dvěma lety stal ing. Jaroslav Švec.
Tímto aktem byla zahájena konkrétní příprava voleb do zákonodárných sboru na
území okresu. Přednosta Josef Pol zároveň vyzval všechny politické strany, koalice a
hnutí, které budou zaregistrovány na území severočeského volebního kraje, aby
nejpozději do 6. května 1992 nahlásili k rukám zapisovatele do okresní volební
komise jednoho člena a jeho náhradníka. Podobně měli být nahlášeni členové
okrskových volebních komisí. První jednání okresní volební komise bylo svoláno na
7. května. Měla celkem třináct členů, vždy po jednom ze třinácti politických stran a
hnutí. Do jejího čela byl vylosován ing. Zdeněk Kaftan.
KDU - ČSL
Dne 15. května uspořádala zdejší organizace KDU-ČSL v Domě kultury besedu
s místopředsedou vlády Antonínem Baudyšem. Současně se představili také
severočeští kandidáti do parlamentních voleb.
ODS
První předvolební shromáždění uspořádalo místní sdružení Občanské
demokratické strany dne 17. května v malém sále Domu kultury. Vystoupil na něm
místopředseda ODS Petr Čermák a další kandidáti této strany pro volby do
Federálního shromáždění a České národní rady. Další mítink uspořádala ODS 1.
června už ve velkém sále Domu kultury.
ČSSD
Československá sociální demokracie uspořádala v rámci svých předvolebních
aktivit besedu s oblíbeným politikem konce roku 1989 prof. Valtrem Komárkem.
Konala se 22. května v Domě kultury.
KAN
Klub angažovaných nestraníků uspořádal v Litoměřicích předvolební besedu
pouze jednou, a to dne 23. května v malém sále Domu kultury.
ODA
Dne 28. května se v Domě kultury představil snad nejvíce diskutovaný člen
vlády České republiky, ministr zemědělství Bohumil Kubát. Provázeli jej poslanci
Michal Prokop a Občanská demokratická aliance.

KANDIDÁTI Z OKRESU LITOMĚŘICE VE VOLEBNÍM KRAJI Č. 5
(pořadí dle čísel volební stran a hnutí)
Československá sociální demokracie (č. 3)
Do Sněmovny lidu FS nekandidoval za tuto stranu z okresu Litoměřice nikdo.
Do Sněmovny národů kandidoval na 10. pořadí Jiří Trnka (45 let), stavební technik z
Litoměřic, předseda městského výboru této strany. Kandidátem do České národní rady
byl na 6. pořadí kandidátky zapsán Václav Bartoš (67 roků) z Chotiměři, pův.
ekonom, nyní důchodce, vykonávající funkci předsedy Okresního výkonného výboru

ČSSD v Litoměřicích. Na 14. místě potom Jaroslav Grečl (49 roků), topič z Lovosic,
předseda tamního městského výboru.
HSD - Společnost pro Moravu a Slezsko (č. 4)
Na čtyřmístnou kandidátku tohoto Hnutí za samosprávnou demokracii do
Sněmovny národů byl ve třetím pořadí zapsán ing. Josef Štosek (61 let) z Litoměřic,
člen zemědělského družstva.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (č. 17)
Za Křesťanskodemokratickou unii - Československou stranu lidovou kandidoval
z našeho okresu jako desátý třiačtyřicetiletý promovaný chemik Miroslav Kašpar ze
Štětí. Byl absolventem přírodovědecké fakulty University Karlovy a v současné době
vedoucím výzkumu Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Ve svém bydlišti byl v té
době členem městské rady. Byl zapsán na kandidátce do Sněmovny lidu. Kandidátem
do Sněmovny národů Federálního shromáždění byl z okresu Litoměřice jako druhý v
pořadí ing. Jan Rýznar, jedenatřicetiletý absolvent VUT Brno - fakulta Elektro, žijící
v Chodovlicích. Byl v té době náměstkem ředitele SCHZ Lovosice a starostou svého
bydliště. Věnoval se m.j. také programování a tlumočil znakovou řeč. Do České
národní rady za náš okres kandidoval na 10. místě Mgr. Ludvík Šťastný (39 let),
původně pracovník ČSD, nyní samostatný referent Městského úřadu v Roudnici n. L.
V červnu 1991 dokončil studium na Teologické fakultě University Karlovy v Praze.
Byl členem KDU-ČSL Druhým, tentokrát nezávislým kandidátem do tohoto orgánu,
se stal Vojtěch Válek (48 let), zástupce starosty v Roudnici n. L.
Strana Československých podnikatelů, živnostníků a rolníků (č. 19)
Do Sněmovny lidu nekandidoval z okresu nikdo, do Sněmovny národů na
výhodném druhém pořadí byla uvedena Věra Hromádková (51 let), administrativní
pracovnice z Litoměřic. Do České národní rady nebyl z našeho okresu zařazen nikdo.
Liberální sociální unie (č. 22)
Hnutí sdružovalo Čs. stranu socialistickou, Stranu zelených a Zemědělskou
stranu. Na čtvrté místo kandidátní listiny tohoto politického hnutí do Sněmovny lidu
FS byl zařazen ing. Vítězslav Holub CSc. (46 let), agrometeolog a v současné době
místostarosta v Litoměřicích, aktivista Strany zelených, která samostatnou kandidátku
do Sněmovny lidu FS nepostavila. Do Sněmovny národů FS byl na jedenáctém místě
zapsán Jiří Kopecký (47 let), ekonom z Litoměřic, jinak člen Strany zelených, která
vlastní kandidátku nepředložila. Do České národní rady kandidovala na 10. pořadí
Dagmar Vainová (38 let), stavební technička z Úštěku, členka Československé strany
socialistické. Na 13. místě byla zapsána Eva Krejčová (47 let), technicko hospodářská
pracovnice z Bohušovic n. O., členka Strany zelených.
Klub angažovaných nestraníků (č. 31)
Na čtvrtém místě kandidátní listiny do Sněmovny lidu byl zařazen ing. František
Holešovský (42 let), odborný asistent z Třebenic. Do České národní rady kandidoval
jako devátý MUDr. Petr Jilich (40 let), lékař z Litoměřic.
Koalice Levý blok (č. 33)
Na čtvrtém místě koaliční kandidátní listiny do Sněmovny lidu FS, sdružující
členy Komunistické strany Čech a Moravy, Demokratické levice ČSFR, byl zařazen
Dr. Milan Jevoš (40 let) z obce Bříza na Podřipsku, předseda okresní organizace
KSČM, pracující jako uvolněný funkcionář. Na kandidátce do Sněmovny národů

nebyl z okresu nikdo, do České národní rady byl jako desátý zapsán ing. František
Maixner (45 let), mechanizátor z Křešic, jako 23. Jiří Limberk (56 let), zemědělský
technik z Lovosic.
Strana přátel piva (č. 38)
Ve volebním kraji číslo 5 (býv. Severočeský kraj) byla celá (čtyřmístná)
kandidátka do Sněmovny lidu FS bezkonkurenčně postavena na občanech z
Litoměřicka. Zapsáni zde byli František Hieke (47 let), strážný ze Žalhostic, Milan
Sluka (50 let), technik z Litoměřic, Petr Výboch (38 let), zedník z Litoměřic a Jiří
Csavij (29 let), traktorista z Michalovic. Na rovněž čtyřmístné kandidátní listině do
Sněmovny národů FS byli na 3. a 4. místě uvedeni Rudolf Klíma (34 let), dělník z
Litoměřic a Rostislav Kilián (34 let), stavební dělník z Miřejovic.
Občanská demokratická strana a Křesťanskodemokratická strana (č. 42)
Na pátém místě kandidátní listiny do Sněmovny lidu byl umístěn ing. Milan
Tejkl (58 let), od roku 1990 poslanec Federálního shromáždění za OF. Po jeho
rozštěpení se stal členem ODS. Do Sněmovny národů kandidoval na 8. místě ing.
Luděk Wünsch (37 let), vedoucí Pozemkového úřadu, bytem v Třebenicích, člen ODS
a na posledním 12. JUDr. Vladimír Hruška (38 let), právník a člen ODS z Libkovic
pod Řípem. Do České národní rady byl jako šestý zapsán ing. Richard Mandelík (39
let), stavbař ze Štětí - Hněvic, předseda okresního sdružení ODS.
Výsledky voleb ve městě
Proměny politické situace odrážejí výsledky voleb voleb do Federálního
shromáždění a ČNR, které proběhly ve dnech 5. - 6. června 1992. Ve městě se jich
účastnilo 15.280 voličů (platných hlasů bylo odevzdáno 15.058) z 19.796 zapsaných,
t.j. 77,2% oprávněných voličů. Z dvaceti politických stran a hnutí kandidujících v
Severočeském kraji se v Litoměřicích volili kandidáti všech. Následující tabulka
zachycuje pouze ty strany a hnutí, které ve volbách dosáhly 5% hlasů alespoň do
jednoho ze zákonodárných sborů.
Politická strana
(hnutí)
Koalice ODS a KDS
Koalice LB, KSČM, DL
SPR - RSČ
ČSSD
Občanské hnutí
Liberálně sociální unie
ODA

Jediný poslanec z Litoměřicka

FS
FS
ČNR
Sněmovna lidu Sněmovna národů
35,0 %
32,1 %
19,0 %
18,4 %|
7,6 %
7,5 %
6,9 %
6,3 %
6,6 %
5,6 %
5,0 %
6,5 %
3,9 %
6,1 %

35,5 %
18,6 %
7,8 %
7,0 %
5,8 %
4,9 %
4,1 %

Zajímavé bylo, že ze všech 39ti poslanců, zvolených v severočeském volebním
kraji do všech tří zastupitelských sborů, pocházel tentokrát z okresu Litoměřice pouze
jeden. Byl to ing. Richard Mandelík ze Štětí - Hněvic, kandidující za ODS (společně s
KDS) do České národní rady.
POLITIKA PO VOLBÁCH
Strana zelených
Necelý týden po volbách, na 12. června, svolala Strana zelených do litoměřické
kavárny "Luna" svoji mimořádnou okresní konferenci. Byla vyvolána volebními
výsledky, v nichž neuspěl její zdejší kandidát ing. Vítězslav Holub. Vydané provolání
zdůrazňovalo, že strana náleží k "liberálnímu středu" a o něco dále se psalo, že "jako
strana mírně pravicová se distancujeme od současných levičáckých sklonů Liberálně
sociální unie,kam nás předsednictvo Strany zelených, bez souhlasu členské základny
před časem zařadilo". V závěru konference žádala svolání mimořádného sjezdu strany
a okamžité odstoupení všech členů předsednictva bez rozdílu a stažení zvolených
poslanců Strany zelených.
ODS
Dne 28. srpna se v malém sále Domu kultury konala beseda s představiteli ODS,
Josefem Zieleniecem a Filipem Šedivým. Přítomna byla také severočeská politická
reprezentace strany. Cílem setkání byla informace členské základny o státoprávních
jednáních se slovenskou stranou. Druhým cíl vyvstal z potřeby vedení ODS znát
stanoviska místních a oblastních funkcionářů. Podobná setkání pořádal tehdejší
místopředseda strany Josef Zieleniec po celé republice. - Dne 29. září se v Divadle
Karla Hynka Máchy konala další beseda s občany, tentokrát za účasti místopředsedy
federální vlády MUDr. Miroslava Macka a poslance ing. Richarda Mandelíka. Nebylo
divu, že s blížícím se koncem roku se téměř celá rozprava točila kolem otázek
budoucího státoprávního uspořádání.
Levý blok
Klub poslanců Levého bloku Městského zastupitelstva v Litoměřicích uspořádal
5. října v salonku Divadla Karla Hynka Máchy besedu s publicistou a filosofem prof.
Ivanem Svitákem. - Dne 1. prosince zorganizoval v Domě spojů další, tentokrát s
poslanci Federálního shromáždění Jaroslavou Kvapilovou a Miroslavem
Grebeníčkem.
KAN
Dne 21. listopadu uspořádala místní organizace Klubu angažovaných nestraníků
v Domě kultury vzpomínkou akci na události tzv. "sametové revoluce" před třemi
lety. Besedy se m.j. účastnili předseda KANu Bohdan Dvořák, předseda nově
utvořené Unie republikánů Igor Klimovič, akad. arch. Pavel Šváb, člen ústřední rady
KANu a rady Antikomunistické aliance,, dále ing. Antonín Bělohoubek, členem téže
rady. Přítomen byl také slovenský emigrant Vladimír Pavlík, signatář Charty 77,
známý svým sporem s Vladimírem Mečiarem.

3. VEDENÍ MĚSTA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
Dezintegrace
Na samém začátku letošního roku se od Litoměřic, s nimiž byl administrativně
spojen od roku 1980, oddělil Kamýk jako samostatná obec. Jejím starostou se v
dodatečně uspořádaných komunálních volbách stal Karel Kučera. Dnem 31. prosince
se osada Tlučeň, někdejší místní část Litoměřic, připojila k obci Hlinná.

Referendum v Miřejovicích
Dne 18. září hlasovali obyvatelé dosavadní městské části Miřejovice o tom, zda
zůstanou součástí Litoměřic nebo se osamostatní a vytvoří vlastní obecní samosprávu.
Ze 105 oprávněných voličů jich k volení urně přišlo 73. Z nich 69 občanů hlasovalo
pro odtržení od Litoměřic.

Živnostenský úřad
Vydáním zákona č. 570/91 Sb. o živnostenských úřadech a zákona č. 455/91 o
živnostenském podnikání, vznikl také při Městském úřadě v Litoměřicích obecní
živnostenský úřad. Svoji činnost zahájil od 2. února tohoto roku. Začaly se zde
provádět registrace a přeregistrace živností ohlašovacích volných, t.j. živností, které
nebyly vyjmenovány v zákoně č. 455/91 Sb. Činnost úřadu zajišťovali tři pracovníci.
Předpokládalo se, že v rámci zákonných norem se bude přeregistrování týkat asi dvou
až tří tisíc podnikatelů. Jeho vedoucím se stal ing. Palán.

Zvýšení počtu zaměstnanců
Vzhledem k postupnému rozšiřování pravomocí Městského úřadu v
Litoměřicích narůstaly požadavky na vyřizování agendy jednotlivých odborů. Městské
zastupitelstvo dne 23. ledna rozhodlo o zvýšení počtu pracovníků stavebního odboru o
dva, odboru kultury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví o jednoho, odboru
vnitřních věcí o dva a živnostenského úřadu rovněž o dva.

Registrace podnikatelů
Dnem 31. prosince skončila platnost živnostenských oprávnění, vydaných jako
registrace podle zákona č. 105/Sb. o soukromém podnikání občanů. Pokud prováděli
činnosti, které byly podle zákona č. 455/Sb. živnostmi vázanými nebo

koncesovanými, bylo jejich povinností předložit doklady, že splňují podmínky
stanovené tímto živnostenským zákonem. Pokud podnikatelé na základě registrace
provozovali živnosti řemeslné nebo volné, měly živnostenské úřady (okresní nebo
městské) ze zákona povinnost vystavit jim k 1. lednu 1993 živnostenský list.

Městský ekolog
Od března tohoto roku vznikla při Městském úřadě Litoměřice funkce městského
ekologa, kterým byl jmenován ing. Gryndler. Jeho úkolem bylo zajišťování a kontrola
čistoty ovzduší, řešení problematiky odpadů, veřejné zeleně a podobně. Zajišťoval
také plynofikaci města, při níž byl občanům poskytován příspěvek do výše 15.000
korun.

Městský rozpočet
Městský rozpočet schválilo jednání městského zastupitelstva až dne 23. dubna.
Rozpis rozpočtu byl sestaven již koncem roku předchozího podle požadavků
jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích a městem řízených organizací.
Protože téměř polovinu příjmů města stále ještě tvořily globální dotace státu, mohla
být konečná verze návrhu rozpočtu města schválena až po schválení rozpočtu
Okresního úřadu, který byl odhlasován až 13. února. Poté musel být v souladu se
zákonem č. 367/90 Sb. zveřejněn na vývěskách. Městský rozpočet byl schválen podle
znění předloženého návrhu ve výši 86,237.000 korun v příjmové i výdajové části. V
porovnání s upraveným rozpočtem z předcházejícího roku to bylo o 46% více.
Zvýšení v příjmové části ovlivnil přebytek hospodaření z roku 1991, který činil
13,368.000 korun (oproti ztrátě téměř dvou milionů korun v roce 1990) a
předpokládané vlastní příjmy města z daní a poplatků z plánovaného prodeje
nemovitostí. Celková globální dotace státu zůstávala zhruba na stejné výši jako loni.
- V části výdajové bylo podstatné zvýšení plánováno k zabezpečení provozu
škol, zejména na pokrytí rostoucích cen potravin pro školní jídelny, energií i
materiálových nákladů. Zahrnuty byly rovněž nákladné rekonstrukce školních budov.
Náklady na školství se proto musely zvýšit o zhruba 4,5 milionů korun. Další
podstatné zvýšení se týkalo místního hospodářství, neboť bylo třeba nakoupit nové
stroje na čištění města, kontejnery pro tříděný odpad a prostředky na termoměřící
techniku pro Městský bytový podnik. Celkově tyto investice přesahovaly 6 milionů
korun. - Vyšší výdaje představovalo také přenesení některých pravomocí z okresního
na městské úřady. Vyžadovaly totiž nutné vyšší výdaje také ve vnitřní správě a v
oblasti sociálních věcí. Konkrétně se jednalo o zřízení městského stavebního úřadu,
živnostenského úřadu, oddělení sociálních věcí a majetkoprávní oddělení. Nárůst
výdajů byl v neposlední řadě ovlivněn také vznikem útvaru městské policie.
- V rozpisu rozpočtu byly také obsaženy plánované investiční akce v celkové
výši 15,700.000 korun, k nimž bylo nutno připočíst 8 milionů korun určených k další
výstavbě domu pečovatelské služby. Ty byly obsaženy v účelové státní dotaci, ale
plánované rekonstrukce komunikací spojené s plynofikací musely být hrazeny z
vlastních příjmů města.

Výměna zastupitelů

Když v březnu byla zřízena funkce městského ekologa, kterým se stal ing.
Gryndler, nastoupil dle výsledků komunálních voleb z roku 1990 na jeho místo
MVDr. Radomír Novák, který tehdy neprošel jenom o několik hlasů. Dne 5. března se
stal členem zastupitelstva, které na svém příštím zasedání 23. dubna mělo zvolit
nového člena rady. V tajných volbách kandidovali pan Smolík, který získal 11 hlasů,
ing. Bechyně (10 hlasů) a pan Pařízek (1 hlas). Navíc byly odevzdány dva lístky
prázdné. Volba sice proběhla, ale s nerozhodným výsledkem, takže jedno místo v
městské radě zůstalo volné, přestože volba byla opakována ve druhém kole. V něm
získal pan Smolík 13 hlasů, ing. Bechyně 10.

Odvolání místostarosty
Dne 2. července městské zastupitelstvo po zprávě starosty ing. Zdeňka Rosola
rozhodlo v tajném hlasování o odvolání ing. Vítězslava Holuba CSc. z funkce
zástupce starosty a také z městské rady. Souhlasilo také s návrhem, že na zkušební
dobu nebude funkce tohoto místostarosty obsazeno. Do rady města byli ze třech
kandidátů zvoleni Jan Smolík a ing. Petr Kvapil.

Setkání s občany
Dne 10. listopadu se v Domě kultury konalo předem vydatně propagované
setkání starosty, místostarostů, členů městské rady a zastupitelstva i vedoucích
jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích s občany. Tato beseda se konala
v polovině komunálního volební období. O zájmu lidí svědčil nejlépe téměř zaplněný
sál. Hovořilo se téměř o všech oblastech činnosti, nejvášnivější diskuse se však
rozpoutala nad dopravní situací Na valech.

Euroregion Labe/Elbe
Litoměřice našly svoje místo i v mezinárodních strukturách, poté co byl v Ústí n.
Lab. dne 24. června 1992 založen tzv. Euroregion Labe/Elbe. Na české straně jsou v
něm zastoupeny obce a města okresů Děčín, Ústí n. L. a Litoměřice. O vstupu města
do tohoto útvaru rozhodlo městské zastupitelstvo 4. června. Na sasské straně jsou
zastoupeny okresy Dresden, Dippoldiswalde, Freital, Pirna, Sebnitz a Meissen. U
vzniku tohoto Euroregionu stála myšlenka koordinace při řešení společných problémů
v hospodářském rozvoji, dopravě, ochraně životního prostředí, zdravotnictví, sociální
péči, kultuře, školství, sportu a při mimořádných událostech. Sídlem Euroregionu
Labe/Elbe je Pirna, jeho sekretariát je v Ústí n. Lab.

Asociace labských měst
Toto sdružení, sdružující česká města od Špindlerova Mlýna po Děčín, si kladlo
za úkol cíle ekologické (vyčištění řeky během následujících patnácti let) a rozšíření
lodní dopravy. S tím mělo souviset rozšíření přístavu v Prosmykách. Zástupce
Litoměřic se stal členem předsednictva asociace. Městské zastupitelstvo o tom
informoval starosta, ing. Zdeňk Rosol dne 23. dubna.

Jiná sdružení
Městské zastupitelstvo naopak dne 21. května vyjádřilo nesouhlas s členstvím ve
společnosti Hydrolabe a 4. června rozhodlo o tom, že se Litoměřice nestaly členem
tzv. Regionálního ekofondu pánevní oblasti v Podkrušnohoří.

Propagace města
Firma Geodet z Ústí n. Lab. zpracovala nový "Plán města Litoměřic", který v
březnu v nákladu 7.000 výtisků a měřítku 1 : 8.000 vydalo výrobní družstvo Kontakt z
Ústí n. Lab. Návrh a grafickou úpravu obálky zpracovala paní Jandová. K plánu byla
připojena česky a německy vytištěná příloha, nazvaná "Informační servis", obsahující
jednak povšechné informace, seznam nejdůležitějších památek, kulturní střediska,
sportovní zařízení, úřady a instituce a firmy.

Městská policie
Od začátku letošního roku začal fungovat sbor městské policie, jehož členové
byli mezi lidmi pro barvu uniforem nazýváni "černí šerifové". Zpočátku jej tvořili
čtyři muži a jedna žena. Snaha, aby v jejich řadách byl také jeden občan rómského
původu, se nezdařila. Jejím velitelem se stal Ivan Králík, úřadovna byla umístěna na
Mírovém náměstí, vedle Knihkupectví Karla Hynka Máchy. Na činnost městské
policie během prvního pololetí vyčlenil Městský úřad půl milionu korun, neboť jenom
nejprostší základní vybavení pro jednoho strážníka představovalo částku 20.000
korun. Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 23. ledna byl počet městských
strážníků včetně velitele zvýšen na devět. Novou vyhlášku o městské policii schválilo
zastupitelstvo dne 4. června.

Okresní shromáždění
Prvé jednání tzv. okresního shromáždění, t.j. přednosty Okresního úřadu
Litoměřice Josefa Pola a starostů obcí a měst, se v tomto roce uskutečnilo v Domě
kultury 14. února. Na programu mělo rozdělení státních dotací a schválení rozpočtu
okresního úřadu. Starostové obcí v loňském roce kritizovali způsob rozdělování a
členění obcí do kategorií, při němž rozhodujícím kritériem byl počet obyvatel. Na
základě doporučení poslanců České národní rady vycházel proto letošní návrh
rozdělení dotací z poněkud jiného systému. Jeho cílem bylo stanovit soubor
vybraných ukazatelů pro tzv. pasportizaci občanské vybavenosti v jednotlivých
odvětvích a určit specifikace, které měly přímý vztah k výdajům. Pro rozdělení byla
Ministerstvem financí České republiky stanovena pro náš okres globální dotace ve
výši 427,328.000 korun. Z toho bylo 238 a půl milionu neúčelově, 163,900.000 korun
účelově a dále 24,928.000 korun neúčelově pro zabezpečení zdravotnictví (nebylo to
rozhodnuto definitivně), které mělo být financováno z rozpočtu okresního úřadu. K
těmto částkám bylo připočteno 9,050.000 korun vlastních příjmů okresního úřadu,
takže k rozdělení bylo 436,378.000 korun. Z této částky bylo na dostavbu nemocnice s
poliklinikou v Litoměřicích pamatováno 71 miliony a 24 miliony na stavbu krytého
plaveckého bazénu.

Okresní ředitelství Policie České republiky

Ještě na začátku roku sídlila policie ve dvou objektech, jednak v Michalské ulici
čp. 259/12, jednak v Eliášově ulici. Šéfem okresního ředitelství byl od roku 1990
major JUDr. Josef Macnar. Přestože objekt v Michalské ulici byl majetkoprávně
přidělen Úřadu práce v Litoměřicích, policie zde ještě na jaře letošního roků
zůstávala, protože komplex tří budov v Eliášově ulici, který jí byl přidělen již v roce
1989, nebyl zdejší Okresní stavební podnik schopen je až dosud rekonstruovat.
Protože pracovní úřad na ředitelství policie naléhal bylo dohodnuto, že polovina
tohoto komplexu bude moci být kolaudována v červnu.

Výjezdní zasedání ČNR
Litoměřice se 29. září staly místem prvního výjezdního zasedání rozpočtového
výboru České národní rady, kteří se na okresním úřadě sešli se starosty 103 měst a
obcí okresu. Přítomni byli také ředitelé státního a územního rozpočtu ministerstev
financí a privatizace. Hovořilo se o privatizaci podniků, jejichž zakladateli byly
okresní, městské či obecní úřady. Hlavním bodem jednání však bezesporu byly
finance, neboť cílem návštěvy poslanců byla před přípravou rozpočtu na příští rok, v
němž bylo nutné zkrátit tzv. územní rozpočty o 6 miliard korun, snaha o zjištění
situace "v terénu".

4. HOSPODÁŘSTVÍ, DOPRAVA, SPOJE
PRŮMYSL
Kovovýroba
Letos uplynulo 35 let od založení Kovovýroby s. p. Litoměřice, která náležela k
největším nábytkářským podnikům v severních Čechách. Čelné místo zaujímala ve
výrobě chromovaného a čalouněného nábytku. Dominantním výrobním programem
zůstával také v tomto roce. Významnou výrobní činností se však postupně stala i
vzduchotechnické zařízení, střešní a jiné ocelové konstrukce, asfaltérské kotle a
vybavení samoobsluh, zahrádkářských potřeb. V oblasti služeb podnik nabízel
převíjení motorů a radiotelevizní opravárenskou činnost. Letos svoje služby rozšířila o

instalaci bezpečnostních a protipožárních signálních zařízení. Kovovýroba se
prosazovala exportem do západních zemí, zejména Švýcarska, Belgie a Holandska.
Proto také chromovaná židle dostala lidový název "švýcarka", toto označení se
užívalo i pro jeden typ stolu, zatímco otočnému podnoží se podle začínající
spolupráce se skandinávskými podnikateli říkávalo "švédské". Nábytek z Kovovýroby
se vyvážel také do Sýrie, Mongolska, ba dokonce až na ostrov Mauritius v Indickém
oceánu.

Kovovýroba s. p. - Kovobel a. s.
- Oslavy 35. výročí existence podniku se konaly 7. května v restauraci Domu
kultury. Při této příležitosti došlo bylo slavnostním způsoben vyhlášeno schválení
privatizačního projektu, čímž se dosavadní státní podnik Kovovýroba stal akciovou
společností pod názvem "Kovobel". Zahraničního spoluzakladatele získala v belgické
nábytkářské firmě. Na oslavě ji zastupoval pan Theo Peers. ředitelem společnosti
zůstal ing. Josef Holý.

Timo
Firma vznikla v předchozím roce ze zdejšího závodu státního podniku Triola,
utvořením společnosti ze zdejšího, pražského a lounského závodu. Litoměřické
"Timo" dodávalo na trh elastické prádlo, podprsenky, podprsenkové košilky,
kalhotky, ale také korzety. Přímo v závodu existovala prodejna, určená pouze
soukromníkům, kteří si zde mohli vybírat módní kolekce v nejrůznějších barvách.
Ředitelka závodu Jitka Kalivodová si koncem ledna pochvalovala, že "se utvořila
kvalitní klientela nejen z našeho okresu, z Čech, Moravy a dokonce i Slovenska, ale
že exportujeme i do Itálie, Finska, Německa a Rakouska". Závod tehdy připravoval
otevření první firemní prodejny v litoměřické Michalské ulici a měl 329 zaměstnanců.

Ekomont
Firma ing. Petra Havla v Mlékojedské ulici pokračovala ve svém výrobním
programu, který pozůstával z jednoduchých zařízení pro čištění odpadních vod z
malých provozů a domů. Jednalo se o septiky, žumpy a malé čistírny, vyráběné
především z betonu. Zákazníkům nabízela cenově přístupná zařízení se značně velkou
účinností, která se dle potřeby dala doplnit ještě o další stupně čištění. Septiky a
žumpy se mohly přizpůsobit konkrétním přáním jednotlivých odběratelů. Bylo běžné,
že výrobek dostali do týdne od zahájení stavby. Výrobky této firmy nacházely
uplatnění hlavně na venkově navě začínajícím soukromým zemědělcům, kteří stavěli
nebo rekonstruovali stáje.

Mrazírny
Státní podnik Mrazírny měl v předchozích letech nemalé problémy s
dokončením stavby svého nového závodu v Michalovické ulici, která byla zahájena v
roce 1989. Výstavbu z největší části (asi 70%) prováděla polská firma "Mostokal",
ostatních 30% české podniky a podnikatelé. Polská firma se zde uplatnila především
proto, že výběrové řízení bylo prováděno ještě za doby existence tzv. Rady vzájemné
hospodářské pomoci. Na našem území tehdy navíc neexistoval podnik, který by
stavbu převzal jako celek. Na počátku letošního roku byl dostavěn asi ze dvou třetin a

do té doby bylo vynaloženo téměř čtvrt miliardy korun. Protože chyběly další
prostředky dostala se nová část podniku do prodeje. Přednostní právo na jeho koupi
získala holandská firma UNIVELER, bylo však podmíněno dohodou s ministerstvem
financí, týkající se výše kupní ceny. Tato firma se řadila ke dvacítce nejsilnějších
světových podniků ve světě vůbec a v odvětví spotřebního průmyslu. Podle soudobé
novinové zprávy "zapůjčila naší vládě 129 milionů Kčs na dostavbu". Navíc se
zavázala, že převezme část dosavadního managementu a zachová zaměstnanost v
nové výrobě, což představovalo asi 50 osob. Koncem roku byla stavba dokončena.

Stará budova Mrazíren
Původní závod litoměřických Mrazíren na rozhraní Švermovy a Žernosecké
ulice byl, zejména pokud se jednalo o technologii, v natolik dezolátním stavu, že o něj
žádné zahraniční firmy nejevily zájem. Předpokládalo se, že v něm, po zaběhnutí
výroby v novém závodě, dojde k útlumu výroby a bude provedena stavební
rekonstrukce. Podle privatizačního projektu, s nímž závod vstupoval do letošního
roku, se počítalo s utvořením akciové společnosti. Starý závod měl být podle něj
oddělen od nového i právně. Ředitel závodu ing. Havlíček předpokládal, že se zde
budou vyrábět a skladovat mražené výrobky, které nebude produkovat holandská
firma UNIVELER.

Pivovar Litoměřice
Během prvních měsíců roku se v pivovaru připravovala nová technologie, která
přispěla k výraznému zkvalitnění zdejšího piva. S novými etiketami se koncem března
na trhu objevila dvanáctka "Fořt", jedenáctka "Kalich" světlá desítka "Kurýr" a černá
"Celestin". Jejich ochutnávka se konala 20. března v prodejně pivovaru v Lidické
ulici. Vedení pivovaru bylo velice zklamáno jednáním městského zastupitelstva s tzv.
"cechem hostinských", které se jednalo 23. dubna. Ředitel pivovaru ing. Zdeněk
Bezděka na něm žádal, aby litoměřické pivo bylo osvobozeno od poplatků z jeho
prodeje v místních restauracích a byl velice zklamán, když se tak nestalo. Prohlásil
veřejně, že "ze strany městského zastupitelstva je to absolutní projev nezájmu o
regionální podniky. Tím však uškodilo celému městu, neboť jeho členové zřejmě
neznají daňové zákony". Na mysli měl asi to, že od začátku roku 1993 měla část
dosavadních daní z pivovaru jít do městské pokladny a pokud by prodej tohoto piva
byl od poplatků osvobozen "byla by to jedna ze zlatých žilek, plnících právě městskou
pokladnici".
- Výroba piva dostoupila vrcholu v letních vedrech. Během července třikrát
překročila magickou hranici jednoho tisíce hektolitrů denně. Nejprodávanější byla
desítka "Kurýr", která si získavala místo i v tradičních odbytových oblastech
lounského, ústeckého a pražského piva. Zřejmě proto, že litoměřický pivovar, na
rozdíl od ostatních, zatím nezdražoval. Privatizačních projektů na Pivovar Litoměřice
bylo podáno celkem devět. Zlepšující se kvalitu zdejšího piva nedosvědčovaly pouze
nové etikety, Daleko přesvědčivější bylo, že v září na přehlídce jakosti světlých i
tmavých piv získala litoměřická produkce v konkurenci šesti pivovarů (Děčín s.p.,
Louny a.s., Most a.s., Ústecké pivovary a. s., Pivovary Vratislavice n. N. a Žatec s.p.)
zlatou medaili.
- O tom, že se zdejší pivo v severočeské oblasti stalo absolutní "jedničkou"
svědčilo neméně také to, že litoměřický pivovar na podzim založil svůj distribuční
sklad v Dobroměřicích (2 km od Loun), kde prodával týdně tři kamiony piva. To se již
prodávalo také do Prahy i do zahraničí. K největším importérům náleželi odběratelé v

Polsku a Německé spolkové republice.
- Ve dnech 12. - 14. listopadu představili zástupci Pivovaru Litoměřice výrobky
svého podniku na 4. mezinárodní kontraktační výstavě piva a nápojů BRAU 92 v
Norimberku. Největší úspěch mělo černé pivo "Celestin" a potom zdejší dvanáctka,
neboť piva s vyšším obsahem alkoholu získávala v zahraničí stále větší oblibu.

STAVEBNICTVÍ

I. stavební a.s.
Představenstvo I. stavební akciové společnosti oznámilo, že během měsíce října
dopracovalo svoji organizační a místní strukturu, přičemž provedlo některé zásadní
úpravy. Ústředí společnosti mělo svoje sídlo v Litoměřicích, Dlouhé ulici č. 32.
Disponovalo výrobními provozy v Želeticích, Mlékojedská ulice č. 3, které
zahrnovaly zednictví, pokrývačství, klempířství a prodej střešních krytin. Dále měla
společnost druhý výrobní provoz, který sídlel v Lovosicích ve stavebním dvoře v Ulici
Svatopluka Čecha. Zde bylo rovněž zednictví, obklady a tepelné izolace, klempířství,
zámečnictví, nákladní doprava, těžká mechanizace, půjčovna stavebních strojů a
lešení, osobní autobusová doprava a prodej stavebního materiálu. Rovněž vlastnila
pískovnu v Travčicích.

OBCHOD
Firma Galkotex
Loňského roku založená firma "Satel", obchod s galanterií a koženými výroby v
Masarykově ulici č. 38 (u pokratických závor) byla přejmenována. Nadále se nazývala
Galkotex, spol. s r. o. Po ročních zkušenostech firma svoji činnost rozšířila o prodej
uvedeného zboží do maloobchodní sítě. Fungovala jako sklad velkoobchodu,
vyřizující zásilky do celé republiky. Oproti jiným podobným prodejnám ve městě bylo
zde možno nakoupit kůži až o 20% levněji, oproti Praze dokonce až o 40%.
Podnikatelům navíc firma poskytovala poradenskou službu a vedení jednoduchého i
podvojného účetnictví. Od 1. února otevřela novou velkou prodejnu v Ústí n. Lab.

Nová prodejna obuvi
Dne 9. března otevřela firma SLIPR spol. s r. o. v Pekařské ulici zcela novou
prodejnu dámské a pánské vycházkové obuvi. Nabízeným sortimentem začali
konkurovat jediné dosud existující prodejně podniku Obuv v Dlouhé ulici. Na parcele,
kde zde zbořeného domů zůstala stát pouze čelní stěna, postavili společníci pěkný
nový objekt.

Firma Horejsek
Od 1. března uvedla zdejší firma HOREJSEK v prostoru dosavadního
autoservisu u Terezínské křižovatky do provozu prodejnu a servis koncernu
Volkswagen. Slavnostního otevření se vedle zástupců obou firem zúčastnili
především hosté z litoměřických podnikatelských kruhů. Slavnostní projevy přednesli

pan Gerhard Horejsek a šéf importu koncertu VW pro ČSFR Herrmann Schnauder.

Klenoty
Od začátku července přibyla k dosud jediné prodejně klenotů a hodin i hodinek
nová, umístěná v Lidické ulici č. 4.
Řeznictví
Na počátku letošního roku existovaly v Litoměřicích již tři soukromé řeznické
firmy. Byly to firmy Procházka s prodejnami v Dlouhé ulici č. 25 a Novobranské ulici
č. 14, Josef Smetana a spol., Josef Kalina a řeznictví v Pekařské ulici. Dosavadnímu
státnímu podniku "Masna" zůstávala pouze prodejna na Kocandě. Maso se prodávalo
také ve velké samoobsluze LUNA na sídlišti v Pokraticích. Od 16. října se znovu po
44 letech otevřely dveře prodejny tradiční řeznictví a uzenářství Vomáčkových v
Lidické ulici. Tato starousedlická česká rodina zde otevřela prodejnu již v roce 1906.

Prodejna Deli
Na svátek Tří králů, 6. ledna tohoto roku, byla v prostorách pronajatých od
Okresního muzea v podloubí Dlouhé ulice otevřena nová i pěkně upravená prodejna
čokoládových cukrovinek podniku "Deli Lovosice". Za první necelý měsíc zde bylo
prodáno zboží za 440.000 korun.

Corso
Od poloviny dubna byl po několika měsících rekonstrukcí v hodnotě jednoho
milionu korun obnoven prodej rychlého občerstvení v bufetu "Corso" na náměstí č. p.
158/31. Ne však jako někdejší provozovna podniku Restaurace a jídelny, nýbrž jako
soukromá firma paní Šťastné a jejich společníků. Pracovalo zde celkem 35 osob,
neboť sem na obědy pravidelně docházely stovky lidí z města. Ta objekt odkoupila od
oprávněného majitele z Prahy, který jej formou restituce získal zpět. Do své nynější
podoby byl objekt uveden při rozsáhlé rekonstrukci roku 1870.

Optika
Po rekonstrukci prostor bývalého kadeřnictví v Dlouhé ulici zde v létě otevřeli
velmi pěkný obchod s brýlemi optickými i slunečními manželé Jiří a Eva Klingrovi.
Snažili se zajišťovat také jejich opravy. Ke staré prodejně brýlí v Lidické a novější,
kterou ve Velké Dominikánské č. 18 zřídila paní Iveta Pleyerová, tak přibyla třetí.

Nové knihkupectví
Dne 19. října byla v Jarošově ulici 2/150 otevřena další nová prodejna knih. Toto
"Knihkupectví Prokop" mělo m.j. slušný výběr odborné literatury z oblasti
společenských věd. Vedle Knihkupectví Karla Hynka Máchy na náměstí, které vedl
Miroslav Veselý, to byla druhá soukromá prodejna knih v Litoměřicích.

Sex - shop
Znamením doby byly však také erotické kluby (u nás vznikl hned roku 1990 v
Halasově ulici tzv. "Erotic bar") a prodejny erotických pomůcek a pornografie.

Prodejna "Sex-shop" se v září letošního roku objevila v Českolipské ulici. Majitel
obchodu pan Čech byl v podnikání tohoto druhu již zběhlý, protože jako první otevřel
takovouto prodejnu i v Mostě.

SLUŽBY
Agentura Garant
Dne 4. dubna se v předsálí Domu kultury Litoměřice konala netradiční aukce,
kterou pořádala firma "Garant", vzniklá na počátku tohoto roku. Bylo zde možno
dražit movité věci, ale také nemovitosti. Svoji činnost hodlala agentura rozvíjet po
celém území bývalého Severočeského kraje, popřípadě i části středočeského. V jejím
čele stáli čtyři zdejší podnikatelé, takže centrum nadále zůstávalo v Litoměřicích,
Okružní ulici č. 15. "Základní rozdíl mezi realitní kanceláří a naší firmou je právě v
aukčním prodeji", řekl při této veřejné dražbě jeden z nich. Na této první dražbě
agentura nabízela vážní domek Litoměřice - Veveří, řadový dům v Masarykově ulici
č. p. 597/38 a nový rodinný domek v Miřejovicích. Ostatní nabídky se netýkala
obvodu města. - Druhou aukci agentura uspořádala 26. dubna a třetí 28. června. Z
litoměřických nemovitostí se týkala objektu v Sovově ulici č.p. 709, v Ulici 5. května
č. 7, ve Veitově ulici č. 5, rodinného domku v Pokratické ulici č. 185 a nebytových
prostor ve vilce na Českolipské ulici č. p. 895.
Agentura SOS ART
Agentura Mgr. Vlastimila Šafránka "SOS ART, agentura pro záchranu
kulturního dědictví" v tomto roce roce pokračovala v připravování videopořadů.
Jedním z nich byla kazeta "Ve jménu řádu", zachycující mezinárodní kongres konaný
v cisterciáckém klášteře v Oseku. Natočen byl u příležitosti příprav na oslavy 850.
výročí příchodu tohoto řádu do Čech pro "Asociaci sv. Benedikta, patrona Evropy.
Pořad byl potom vysílán Československou televizí a v televizích Německé spolkové
republiky a Francie. Naše televize odvysílala 28. října také pořad "Memorial Air
Show", natočený v předchozím roce. Nezůstalo však jenom u kazet, které připravoval
ve spolupráci s Mgr. Vladimírem Polákem, rovněž zdejším občanem. Agentura
zajišťovala mezinárodní konferenci "Cisterciácký řád v českých zemích", konanou
pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Pitharta, kancléře Karla
Schwarzenberka, P. ing. Bernharda Thebese (opata praeses České cisterciácké
kongregace), Ministerstva kultury a Rady Evropy ve dnech 9. až 13. června v Kutné
Hoře. Zde také připravila a instalovala výstavu na toto téma. Podílela se také na
městské slavnosti "Kutnohorské stříbření". Litoměřic se dotýkal její podíl při oslavách
zdejších barokních stavitelů, Giulia a Oktavia Broggiů. Před letošními oslavami 250.
výročí narození barokního stavitele Giulia Broggia zajistila ve spolupráci s
litoměřickou stavební firmou Kulman, pražskými restaurátory a firmou Elstar Terezín
opravu fasády "Domu u pěti panen" na Mírovém náměstí č. p. 42.
Informační služba
V sobotu 11. dubna byl zahájen provoz soukromé "Informační služby", která

našla prostory v přízemí domu v Jezuitské ulici č. 1. Bylo tu možno získat informace
o službách soukromých firem v řemeslech všeho druhu, zajistit si rekreační pobyty v
tuzemsku i zahraničí a také informace o historii a současnosti Litoměřic. Mezi další
služby náleželo zajišťování průvodcovské služby v angličtině, francouzštině a
pochopitelně též němčině, ubytování v privátech, prodej suvenýrů a podobně.
Cestovní kancelář Porta Bohemica
Tato první soukromá cestovní agentura ve městě po loňských postupných
nábězích letos výrazně rozšířila okruh svých služeb. Vedle poznávacích zájezdů se
jednalo především o pobytové rekreace v Itálii (Bibbione), Řecku (Velica), Španělsku
(Lioret du Mar), Francii (Cote d`Azur, Montpellier, Palavas les Flots), na Korsice. Její
zájezdový program se od jara týkal Regensburgu (Řezna), Benátek a Říma, Vídně,
Paříže a Bretaně, Holandska, Belgie a dokonce Turecka. Ke konci roku zařadila
rovněž zimní pobytové zájezdy na Kanárské ostrovy, které se rychle staly skutečným
hitem. Za sněhem se začalo jezdit do Alp.

Protest "Cechu hostinských"
Litoměřický cech podnikatelů v oboru pohostinství a služeb vyhlásil v místních
novinách ze 17. dubna, že od tohoto dne až do 21. dubna uzavře své provozovny.
Bylo to v podstatě vyhlášení stávky proti rozhodnutí Městského úřadu o vysokém
procentu daní z prodeje piva, jiného alkoholu i cigaret. Současně oznámil, že bude
nucen zvednout ceny některých produktů, aby vyrovnal desetiprocentní ztrátu. K
tomuto rozhodnutí jej vedl samostatný průzkum u ostatních městských úřadů v našem
okrese, kde byly stanoveny podstatně nižší sazby. Nakonec rada města doporučila
zastupitelstvu, aby novelizovalo místní vyhlášku č. 8/91 o výši uvedených poplatků.
Podle tohoto návrhu se poplatek měl snížit z původních 10% na 8%. Velikonoční
stávka se nakonec nekonala. Městský úřad totiž ještě před jejím zahájením pozval na
23. dubna zástupce uvedeného "cechu" k jednání s městským zastupitelstvem, na
němž mělo dojít k vzájemnému vyjasnění a vyřešení celé problematiky. Ke shodě
však nedošlo. Zklamaní z něj odcházeli nejenom nejenom hostinští, ale i ředitel
pivovaru. K jistému snížení původní částky sice došlo - u "tvrdého" alkoholu z 10%
na 8%, u vína na 5%, ale pokud jde o tabákové výrobky zůstalo při 10%. Podnikatelé,
kteří v loňském roce začínali většinou s dluhem a zastaralými restauracemi, žádali
totiž na určitou dobu úplné osvobození od poplatků. Nejbouřlivější diskuse se
rozpoutala v souvislosti s tím, že městské zastupitelstvo úplně odbouralo výhody,
spojené s prodejem litoměřického piva.
Hotel "Rak"
Do soukromých rukou se dostal v loňském roce, kdy jej získala firma INVEA.
Jejím ředitelem byl Václav Stinka. Letos byla v jeho prvním poschodí 1. května
otevřena "čínská restaurace", v níž vařili opravdu dva Číňané, doporučení
velvyslanectvím v Praze. Provozovala ji firma IWEA, jejím šéfem byl pan Weikert. V
přízemí objektu byla také dobrá "normální" restaurace. Lidé ve městě ovšem dosti
nelibě nesli, když se současně hotelu vrátil jeho, sice původní, ale přece jen německý
název "Krebs".
Hotel "Labuť"
Tuto druhou litoměřickou ubytovací kapacitu koupil v dražbě pan Gesten, z
jehož jednání se stavebním úřadem vyplývalo, že by měl sloužit původnímu účelu.

Jeho rekonstrukce však vyžadovala částku asi 17 miliónů korun. Nový majitel při
jednání s městským úřadem na počátku září sice přislíbil, že o stavební povolení
požádá začátkem příštího roku.
Restaurace Domu kultury
Restaurační část Domu kultury v Litoměřicích byla hned od jeho otevření dne
14. prosince loňského roku pronajata soukromému provozovateli. Její provoz byl však
finančně náročný, takže během prvé poloviny roku se zde vystřídali dva. V červenci ji
z uvedených důvodů uvolnil podnik IWEA. Protože původní provozovatel si vyhradil
právo vyžadovat změnu názvu tohoto restaurantu, byl od té doby namísto "Panoráma"
překřtěn na "Parnas".
Restaurace "U Petříků"
Česká národní investiční společnost v Litoměřicích loňského roku získala
formou dražby "Plzeňskou pivnici", stojící v Novobranské ulici č. p. 86/16. Letos se
rozhodla objekt, známý všem obyvatelům města spíše pod tradičním názvem "U
Petříků", rekonstruovat. Příjemným překvapením se stala její zahradní část, vzniklá
adaptací někdejšího špinavého dvorku. Celou rekonstrukci provedla firma "Pozemní
stavby Eis" za pouhých 75 dní. Práce byly dokončeny 10. srpna.
Nové cukrárny
Přesně na Mezinárodní den dětí zahájila od 1. června provoz nová cukrárna v
Pokraticích. Společnost HES s r.o. správně odhadla co v této části města chybělo. Za
obchodem byla upravena také vydlážděná a čistě vybílená zahradní terasa. V
neodkryté části podloubí a ve vedlejší místnosti "Staré radnice" byla v létě otevřena
další nová cukrárna, kterou zde zřídila firma "Tropic". I zde byl využit dvorek k
možnosti posezení pod širým nebem.
Vinárna "U Dejmalíků"
Již loňského roku koupila formou dražby tuto známou vinárnu a kavárnu, které
se stále říkalo podle příjmení původního majitele pana Dejmalíka (přestože oficiální
název zněl "Hraničář"), firma "F a N Styl", která obnovila její zavedený název. Letos
se zde čtyřikrát týdně večer začaly konat diskotéky.
Vinárna "U pavouka"
Další, tentokrát zcela nová soukromá vinárna byla na podzim otevřena také v
Pekařské ulici. Návštěvníci si pochvalovali jak kuchyni, tak obsluhu.
Lázně
V roce 1990 koupili Městské lázně na rohu Rooseveltovy a Veitovy do
soukromého vlastnictví pánové Štěfan Dianeška a Miroslav Kapeš. Během letošního
roku se však stále více ukazovalo, že jejich provoz je silně ztrátový, neboť se prudce
zvedly ceny vody, elektřiny i paliva.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Státní statek
Po předchozích přípravách došlo s účinností od 1. ledna v bývalém Státním
statku Litoměřice k rozsáhlým organizačním i majetkoprávním změnám. Dosavadní
ředitelství, umístěné ve Velké Dominikánské ulici č. 1, v jehož čele stál ing. Fejfárek,
zahrnovalo také Agroslužby Trnovany. Také v tomto roce pokračovala dále
privatizace Státního statku Litoměřice. Hned k 1. lednu byly dva jeho závody

pronajaty. Agrofrukt Kamýk, který obhospodařoval vinice nad Žalhosticemi L.
Pošíkovi (vinné sklepy v Litoměřicích spravoval p. Šuhajek), Agro Starý Týn získal
do pronájmu p. Dvořák. Ke stejnému termínu vznikl na části pozemků Státního statku
závod Sezamit Lovečkovice spol. s r.o., jehož vedoucím se stal ing. Zikmund.
Oseva
Dne 6. dubna se na městském úřadě konalo jednání, které mělo na programu
negativní dopady činnosti firmy na životní prostředí v okolí. Přítomní mu byli ředitel
závodu Jaroslav Brožík, zástupce starosty ing. Vítězslav Holub a také pracovníci
Okresního úřadu a Okresní hygienické stanice v Litoměřicích. Přítomní se shodli na
řadě konkrétních technologických a jiných opatření, které měly tuto situaci řešit.
Zemědělská oblastní laboratoř
Tato instituce, kde se m. j. již po dvacet let prováděly rozbory půdy pro velké
zemědělské podniky a sedm let pro zahrádkáře, existovala na levém břehu Labe, v
Želeticích. Jejím ředitelem byl ing. Zdeněk Bárta.
Regionální odbor ministerstva zemědělství
Vláda České republiky ve svém usnesením č. 42 z 22. ledna rozhodla o zásadách
státní agrární politiky a o zaměření, principech a pravidlech dotací v
agropotravinářském komplexu, lesním a vodním hospodářství pro tento rok. Žádosti o
dotace podávali potom občané na Regionálním odboru Ministerstva zemědělství
České republiky, který měl sídlo v Litoměřicích, Velké krajské ulici č. 1. Jeho
ředitelem byl ing. Jan Bobek.
Naturex
Jednalo se o akciovou společnost, založenou již v předchozím roce. Její centrum
bylo umístěno v Litoměřicích. Zabývala se m. j. sběrem hlemýžďů, který
prostřednictvím vlastních nákupních středisek organizovala nejenom v našem okrese,
ale také na Teplicku, Lounsku,, Žatecku, Chomutovsku, Semilsku a Trutnovsku.
ZAHRADA ČECH
Velikonoční tržnice
Výstavní činnost zahájila "Zahrada Čech" letos již v období časného jara. Ve
dnech 10. až 17. dubna uspořádala tzv. "Velikonoční tržnici Zahrady Čech"- Na své si
zde přišli milovníci kraslic, zčásti připravované přímo na místě, stejně jako současně
byly pleteny pomlázky. Návštěvníci měli možnost ochutnat i nejrůznější tradiční
pochoutky. Pro zahrádkáře a chovatele byl připraven bohatý výběr ovocných stromků,
sadbových brambor, cibulovin, semen zeleninové sadby, konifer, domácích potřeb,
malé i velké mechanizace, hnojiva, postřiků,, drůbeže a domácích zvířat. Nechyběla
ani poradenská služba a možnost rozboru půdy. Tržnice byla členěna tak, že
návštěvníci mohli v pavilónu "A" nakupovat semena, osiva a sadbový materiál firem
Sempra Veleliby a Garten Prag, která nabízela také umělé květiny. Firma Bromex
zaujala nabídkou bytových květinových vitrín. Pavilon "B" nabízel ke shlédnutí i ke
koupi převážně sadbový materiál a okrasné rostliny, ale také potřeby pro zahrádkáře a
chovatele. Do pavilonu "C" se po roce vrátila firma Mountfield CS s nabídkou
zahrádkářské zemědělské techniky, zatímco firma BKB předvedla plastové okapy.
Pavilon "H" patřil převážně technice. Z běžného sortimentu se vymykaly pekařské
stroje a loupače. Chovatelé z Xaverova zde prodávali jednodenní broilerová kuřata,
družstvo LIBRUKOV hospodářské nářadí. Do pavilonu "K" byla instalována
různorodá nabídka od umělých květin firmy ROMIKO, přes sportovní potřeby,

zmrzlinové stroje, textil, nábytek litoměřické Kovovýroby a prací prostředky až po
knihy. Vystavovalo se také venku, kde bylo možno koupit osivo a sadbový materiál,
včetně jahod, dále malá mechanizace, chemická hnojiva a prostředky na ochranu před
škůdci a plevelem. Velké pozornosti se u zahrádkářů těšila naprostá novinka, dusíkaté
vápno, které hnojilo a současně desinfikovalo půdu proti boulovitosti košťálovin.
Bylo tu rovněž možno shlédnout závlahové systémy od firmy Grevis, solární skleníky,
zajímavou střešní krytinu firmy Alumex a řadu dalších zajímavostí. Dne 11. března
byl v budově ředitelství výstaviště uspořádán tzv. "Včelí den", jehož přípravu zajistil
Český svaz včelařů v Litoměřicích. Na programu byla m.j. přednáška ing. Veselého,
ředitele Výzkumného ústavu včelařského. Celkem se na "Velikonoční tržnici Zahrady
Čech" prezentovalo 260 firem a prohlédlo si ji na 70.000 návštěvníků.
Gastrofest
V tomto roce byl ve dnech 21. až 23. května uspořádán tzv. "Gastrofest". V
pavilonu "A" byla k dispozici ochutnávka kvalitních vín, kterými se představila řada
vinařských závodů. Pavilon "B" byl určen milovníkům rybích pochoutek. Byly zde k
dostání také rybářské potřeby. Pavilon "C" voněl drůbežími specialitami, k nimž byla
po ruce značková piva i cukrářské výrobky. Pavilon "D" lákal množstvím druhů
zmrzliny. V pavilonu "H" byly vystaveny kuchyňské potřeby a moderní kuchyňské
linky. Součástí celé akce byla soutěžní přehlídka dechové hudby, nazvaná "Polkafest",
uspořádaná poslední den 23. května.
Tempo 92
Také v tomto roce byla ve dnech 10. až 14. června zopakována výstava
pozemních dopravních prostředků všech druhů. Byl o ní zájem jak mezi vystavovateli,
tak návštěvníky. V pavilónu "A" byly vystaveny historické motocykly a různé
soutěžní trofeje, poháry, medaile i plakáty. V pavilonech "B" a "D" se nacházela
exkluzivní expozice zahraničních vozidel Honda, Mazda, Ford, Hyunday, Opel a
Isuzu. Pavilóny "C" a "H" představovaly autokosmetiku, příslušenství, protektory a
různá nová bezpečnostní zařízení. Firma "Cyklocentrum Kobra" doplnila nabídku o
jízdní kola. Vozům Peugeot a VW - Group patřil celý pavilón "T". V exteriéru byly
předváděny rozměrnější exponáty, jako vozidlo JP - Cherokee, karavany, přívěsné
vozíky, různé nástavby, zemědělská technika a zejména lehký terénní víceúčelový
automobil z Agrozetu Roudnice n. L. Byl zajištěn i kulturní program, v němž
vystoupily různé přední countryové skupiny.
Květinové plesy
Letos byly na začátku léta uspořádány v pavilónu "A" dva tzv. "Květinové
plesy". První se konal 26. června druhý 10. července. Původně byl ples plánován také
na 3. července, ale z organizačních důvodů byl zrušen.
Hlavní výstava
Nejdůležitější akcí výstaviště zůstala i tak tradiční podzimní prodejní a výstavní
"Zahrada Čech", konaná ve dnech 24. září až 4. října, která byla již patnáctá. Zahájena
byla netradičně už ve čtvrtek. Skladba exponátů v jednotlivých pavilónech byla
zhruba stejná jako loni, byla však samozřejmě obohacena o některé nové výrobky.
Zvětšený počet návštěvníků, kterých letos bylo na 300 tisíc, svědčí o tom, že se lidé
rádi seznamují s novými výrobky i tradičními plody. O letošní prodejní výstavě se
říkalo, že byla jaksi čistší. Bylo lépe postaráno o úklid, takže zde již nebylo tolik
poházených odpadků jako dříve. Zdálo se však, jako by si také návštěvníci sami
uvědomovali povinnost odkládat nepotřebné věci do nádob na odpadky, jichž byl
rovněž rozmístěn nebývalý počet. Dvanáct šťastných výherců v soutěži "Jablko roku",

kde bylo hodnoceno dva tisíce plodů, bylo odměněno pěknými cenami, které věnovali
sponzoři. Soutěžní jablka byla letos vystavena v pavilonu "A". Hitem výstavy byl
rychlootvírač kovových konzerv. Dne 1. října vyvrcholila soutěž o ceny "Zahrady
Čech" a soutěž "Celostátní přehlídky jakosti vín". Udílení cen proběhlo v obřadní síni
radnice za účasti starosty města ing. Zdeňka Rosola, ředitelky "Zahrady Čech" ing.
Jitky Matouškové, zástupkyně Okresního úřadu Litoměřice Marcely Ročkové a
zástupců oceněných firem. Pohár přednosty okresního úřadu získal Čechoflor Kadaň,
pohár starosty byl předán firmě Cikas Dolní Břežany a zvláštní cena "Zahrady Čech"
putovala do Prahy firmě Tulipa. Všechny tři podniky je obdržely za expozici květin.
Poté proběhlo předání cen "Zahrady Čech" za další exponáty firmám Avokado Plzeň a
Seva Valtice. Hlavní cenu v kategorii Křišťálové jablko si za sušičku ovoce a zeleniny
odnesl zástupce firmy Able Electric z Liberce. Do soutěže, uspořádané již 28. dubna
při celostátní přehlídce jakosti vín, se přihlásilo 23 vinařských podniků, pro něž byly
připraveny zlaté medaile a diplomy. Nejvyšší ocenění "Šampión Zahrady Čech" bylo
uděleno Zemědělskému družstvu Znovín Šatov na jižní Moravě za bílé víno Mopr,
ročník 1989.
Vánoční trhy
Poslední letošní akcí na výstavišti byly "Vánoční trhy", pořádané ve dnech od
16. do 20. prosince. Spojeny byly s ojedinělou výstavou starých i nových betlémů,
které dotvářely předvánoční atmosféru.

LESNICTVÍ
Restituce
Na počátku června loňského roku byl konečně schválen dlouho očekávaný zákon
o půdě. Bohužel ještě na počátku roku letošního chyběla prováděcí vyhláška a zákon
sám vyžadoval novelu. V rámci zákona však i za této situace nebylo pochyb o tom, že
na okrese Litoměřice by se do rukou původních majitelů mělo vrátit osm až devět tisíc
hektarů lesů, což představovalo asi 30% z celkové výměry. (Na okrese činila plocha
lesů asi 16% z celkové výměry půdy). Na konci ledna bylo na ředitelství Lesního
závodu Litoměřice, v jehož čele stál ing. Novák, evidováno na 450 žádostí bývalých
soukromých vlastníků nebo jejich potomků o vrácení lesního majetku. Šlechtě a církvi
mohly být zatím navráceny lesy do výměry 250 hektarů. Připravovala se také dohoda s
Městským úřadem v Litoměřicích, který uvažoval o možnosti hospodaření v
městských lesích, které měly výměru 560 hektarů, formou jejich pronájmu.

DOPRAVA
Čebus
Nejlevnějším způsobem dopravy směrem na Prahu se staly autobusy soukromé
dopravní firmy z Teplic, nazvané "Čebus". Jezdila v obou směrech šestkrát denně a
úspěšně tak konkurovala do té doby monopolnímu státnímu podniku ČSAD
(Československá automobilová doprava).
ČSAD
V pondělí 10. února se uskutečnila předem avizovaná stávka zaměstnanců
Československé automobilové dopravy. Dotkla se však i dalších podniků, neboť
tisícům lidí, používajících k dojíždění do zaměstnání autobusy, zkomplikovala nástup

do práce zejména tam, kam nebylo možno použít k cestě vlaku. Podniky se však
připravily a svoje zaměstnance svážely vlastními autobusy, používanými jinak pro
rekreaci.

SPOJE
Koncem listopadu mohli obyvatelé sídliště "Kocanda" zjistit, jak funguje
kabelová televize, jejíž rozvod zajišťovala forma ELSTAR Terezín. Během prosince
byly zapojovány další městské objekty, předané do správy realitní kanceláře TEO.
Soukromé domy v centrální části sídliště měly být připojeny až během prvního
čtvrtletí následujícího roku.

PENĚŽNICTVÍ
Finanční ústavy
Na počátku tohoto roku byly ve městě následující finanční instituce. Ke tradiční
České spořitelně a. s. pobočka Litoměřice (Mírové náměstí č.p. 14) přibyla Agrobanka
a. s. pobočka Litoměřice, která sídlila na Mírovém náměstí č.p. 9/1 a Investiční banka
a. s. pobočka Litoměřice se sídlem v Lidické ulici č. 2. Ta v rámci privatizace státního
majetku na počátku podzimu koupila při městské aukci zpustlý objekt bývalého
"Kovomatu" na Mírovém náměstí č. p. 11/3.
Česká spořitelna
Česká spořitelna a. s. pobočka v Litoměřicích poskytovala svoje služby ve dvou
podlažích objektu na Mírovém náměstí. V přízemí bylo umístěno oddělení vkladních
knížek, sporožirových účtů, informace a kancelář vedoucí. V 1. poschodí byla
kancelář, kde bylo možno sjednávat úvěry na podnikání, oddělení běžných i
devizových účtů, směnárna, hlavní pokladna a oddělení půjček i úvěrů fyzickým
osobám. V tomto oddělení po znovuotevření budovy po rekonstrukci interiéru dne 20.
července probíhalo také poskytování úvěrů akcionářům pojišťovny. Byly tu
poskytovány též informace o nových druzích bankovních služeb, jako úschova a
správa cenných papírů, zprostředkování jejich nákupů i prodeje na prozatímním
sekundárním trhu cenných papírů v Praze a nákup i prodej podílových listů Spořitelní
a investiční společnosti.
Kupónová privatizace
Po předchozích rozpacích, se kterými v loňském roce občané přijali tuto metodu
privatizace, se věci daly do pohybu hned v lednu. Zatímco počet držitelů investičních
kupónů ze sedmi registračních míst v okrese nepřekročil do 20. prosince pět set, 9.
ledna činil již 1.750 a 12. ledna 4.660. O den později už jejich počet stoupl na 18.220!
V Litoměřicích bylo během víkendu 18. a 19. ledna na Podniku výpočetní techniky
zaregistrováno přes čtyři a půl tisíce kupónových knížek. Do dvou dalších zdejších
registračních místností přišlo na tři tisíce občanů z města i okolí. Zájem rychle
stoupal, protože vydávání kupónových knížek mělo být uzavřeno k 31. lednu.
- V polovině května vyšlo první číslo občasníku "Průvodce kupónovou
privatizací v okrese Litoměřice". Byl to tisk určený všem občanům, kteří si ponechali
kupónové body pro objednávání akcií společností zařazených do 1. vlny kupónové
privatizace. Individuelní objednávání akcií podniků, zařazených do tohoto kola mělo
nejzazší termín 8. června.

Malá privatizace
Za celé období tzv. "malé privatizace" bylo do konce prvního čtvrtletí letošního
roku vydraženo celkem 205 provozních jednotek v okrese za celkovou částku
250,243.200 korun. Většinu z nich tvořily provozovny podniku "Restaurace a
jídelny", "Okresního podniků služeb" a státního podniku "Potraviny"
- Také letos tzv. "malá privatizace" pokračovala aukcí, uspořádanou 22. ledna v
objektu Spojů (Dvořákova 1). Umývárnu vozidel na Lodním náměstí zakoupil za pět
milionů korun Viktor Srb z Litoměřic. Prodejna dámského prádla "Eva" se vyšplhala
na půl milionu. Zdejší truhlárnu vydražil pan Ivančo.
- 4. dubna bylo draženo Kadeřnictví (Ulice 5. května), prodejna Nábytek (tamže
2/155), Výrobna svačinek (Žižkova 14/1499), Pivnice na Kocandě (8/532), stánek
Poštovní Novinové služby (Dlouhá ulice) a bloková prádelna (Vrchlického 248A/11.

Projekt komoditní burzy
Dne 27. února proběhlo v salonku Domu kultury jednání Přípravného výboru
Komoditní burzy v Litoměřicích. Přítomní potenciální zakladatelé projektované
akciové společnosti se shodli, že burza by měla pracovat především s komoditami
potravinového řetězce, konkrétně v oblasti prvovýroby, v níž mají Litoměřice
dlouhodobou tradici. Vzhledem k procesu transformace zemědělství nemohly být tyto
komodity zatím přesněji specifikovány. Legislativně však již bylo provedeno napojení
na Agrokomoru a Českou zemědělskou unii, která vypracovávala síť, jež měla být pro
Litoměřice vyústěna terminálem.

České národní investiční konsorcium
V listopadu letošního roku dospělo "České národní investiční konsorcium v
Litoměřicích" na závěr třiadvacátého měsíce své činnosti. Na základě přijetí a
realizace zákona o investičních fondech a společnostech se transformovalo na
"Českou národní investiční společnost v Litoměřicích", čímž se z jejich dosavadních
klientů stali akcionáři. Majetek převáděný z konsorcia na akciovou společnost činil
asi jednu miliardu korun. K tomu bylo ovšem možno připočítat majetek společnosti
jakožto jednoho z investičních privatizačních fondů, který činil asi 650 milionů korun,
investovaných do atraktivních objektů (např. horský hotel na Klínovci v Krušných
horách, karlovarský lázeňský dům "Čajkovskij" a špičkové sanatorium Elwa,
Parkhotel v Mariánských lázních), ale i množství nejrůznějších objektů přímo v
Litoměřicích. Vedoucí management společnosti tvořili ředitelka Erika Pazderová,
technický ředitel ing. Pavel Krajíček, vedoucí právního oddělení JUDr. Petr Sisák a
manažer pro marketing Miloš Podolský. Společnost měla svoje akcionáře na území
celé České republiky. Na konci letošního roku jich bylo téměř 40 tisíc, přičemž bylo
zajímavé, že vůbec nejvíce jich bylo na jižní Moravě (okres Třebíč). Litoměřicko bylo
až na místě druhém. Konsorcium mělo sídlo v Novobranské ulici č. 16.

SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ

Okresní sdružení podnikatelů
Již na samém začátku loňského roku byly položeny základy ke vzniku
"Okresního sdružení československých podnikatelů". Fungovalo také letos a jeho
kanceláře byly umístěny v Zítkově ulici.

Sdružení podnikatelů Litoměřic
Po přípravných pracích, které byly ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. zahájeny již na
samém začátku loňského roku, bylo letos na začátku července skutečně ustaveno.
Ministerstvem vnitra ji zaregistrovalo jako "Sdružení podnikatelů Litoměřic". Vzniklo
z iniciativy zakládajících členů, kteří nebyli spokojeni s pomalým postupem a
podmínkami rozvoje soukromého podnikání v regionu Litoměřic. Zakládajícími členy
byly firmy Ekonom, Elmo, Elstar, Gesto, Halmet, Horejsek, Chládek a Tintěra, Iwex,
Procházka, Reno, Schlike, Tercier a Unimon. Sdružení si jako hlavní cíle stanovilo
zajištění společného postupu členů při jednání s obecními a městskými úřady. Dále
organizační zajištění zahraničních vztahů a pomoc členům při řešení ekonomických a
daňových otázek, stejně jako vytváření společných garancí a záruk u finančních
ústavů a bank. Zajišťovalo právní ochranu členů sdružení a dbalo současně o
dodržování právních norem při podnikatelské činnosti. Zajišťovalo marketingový
průzkum trhu v návaznosti na vývojové trendy v regionu. Sdružení rovněž chtělo
vydávat podnikatelské noviny, iniciovat nové podnikatelské aktivity v okolí a
spolupracovat s ostatními podnikatelskými svazy. Předsedou tohoto Sdružení
podnikatelů Litoměřic byl zvolen Miroslav Pokorný, místopředsedou Ivan Weikert a
výkonným ředitelem ing. Jaroslav Postl. Pro sídlo sdružení byla vybrána část prostor
budovy Městského bytového podniku v Lidické ulici č. 2.

Hospodářská komora
Dne 10. prosince, zahájil svoji činnost 25tičlenný přípravný výbor Okresní
hospodářské komory, jmenovaný republikovým orgánem, který byl podle zákona č.
301/92 ustaven vládou České republiky. Členy přípravného výboru byla předsedkyní
zvolena Věra Hromádková, místopředsedy František Fogl, Marcela Ročková, ing.
Jaroslav Postl a ing. Tomáš Cafourek. Členy se stali M. Ivančo, ing. J. Křivohlavý,
JUDr. J. Kadeřábek, ing. P. Svoboda, ing. J. Havlík, ing. V. Kristl, Z. Rubešová ing. J.
Cepník, P. Dudek, ing. M. Kozák, A. Dluhoš, J. Pařízek, V. Matys, V. Sýkora, L.
Líba, I. Barták, ing. V. Chabera, J. Hanzl a Z. Král. Přípravný výbor jednal jménem
komory pouze v počátečním období, t.j. do zvolení orgánů okresní hospodářské
komory. Ty mělo tvořit tzv. shromáždění delegátů, dalším stupněm mělo být
představenstvo, předseda, místopředsedové a dozorčí rada. Volby měli provést
delegáti, které si navrhnou sami podnikatelé. Mělo jich být asi sto a jejich volby se
měly konat do konce ledna následujícího roku 1993. Sídlem přípravného výboru se
staly kanceláře v Zítkově ulici č. 4.

5. VÝSTAVBA A PAMÁTKY
Městský bytový podnik
Tento kontroverzní podnik, jehož náplní byla správa i údržba bytového fondu ve
městě, se měl letos dočkat řady změn. Na základě předchozích rozhodnutí městské
samosprávy mělo být do 20. března rozhodnutě o variantě jeho transformace, do 31.
května měl jeho ředitel předložit privatizační projekt a rada města také rozhodla, že
Městský bytový podnik bude do 30. června existovat jako státní podnik. Počátkem
února jeho ředitel JUDr. Jan Čapek seznámil radu města s návrhem privatizovat
podnik formou veřejné soutěže. Současně byla odhlasována dotace ve výši 877.000
korun, určená pro nákup a instalaci termoměřící techniky. K poslednímu březnu byl
dosavadní ředitel ze své funkce odvolán. Podle vyjádření Městského úřadu v
Litoměřicích to bylo zejména proto, že formou restituce neoprávněně vydal objekt v
Klášterní ulici č.p. 89. Dne 29. března městská rada také rozhodla, že městský bytový
fond bude spravován tzv. "obstaravatelskými společnostmi", jimž bude postupně
předán. Řízením městského bytového podniku byla pověřena dosavadní ekonomická
náměstkyně ředitele Ludmila Vrabcová.

Prodej městských domů
Městské zastupitelstvo rozhodlo dne 5. března o prodeji domu v Mostecké ulici
č. 7 a 24. dubna v Čelakovské ulici č. 7/965 a Anenské ulici č. 4/114. Dne 2. července
a 9. září rozhodlo o prodeji domů v ulicích Československé armády č. 11/875 a
31/932, Dykově č. 15, Křižíkově č. 5/756, 8/1126 a 10/1229, Masarykově č. 4/424,
16/455, 20/551, 32/583 a 421/617, Michalovické č. 6/1161, 19/1663 a 21/1664,
Mrázově č. 17/181, 48/1619 a 50/1655, Pekařské č. 14/543, Resslově č. 6,
Svatováclavské č. 10, Šaldově č. 11, Švermově č. 38/1165, Tolstého č. 22/7, Velké
Dominikánské č. 40/111, Zahradnické č. 15/449, Zítkově č. 2/97 a Žižkově ulici č.
14/1499 do soukromého vlastnictví. Již 2. července Souhlasilo také se zařazením
domu Velká Dominikánská č. 163/1 (prodejna Elektro) k přímému odprodeji.
Současně byl předložen návrh na prodej staré budovy Základní umělecké školy (býv.
Lidové školy umění) v Jarošově ulici, která byla v souvislosti s dokončováním
rekonstrukce objektu v Masarykově ulici postupně uvolňována. Měla nadále sloužit
pro potřeby soukromého učňovské školství. - Dne 10. října byly městskému
zastupitelstvu přeloženy další návrhy na prodej domů v ulicích Alšově č. 4/674,
Boženy Němcové č. 6/925 a 9/1157, Jarošově 3/410 a 14/45, Křížové č. 5/77 a 10/82,

Liberecké č. 10/778, Okružní 4/96, 14/138, Osvobození č. 5/1305 a 6/715, Plešivecké
2/470, Rooseveltově č. 8/626, Tolstého č. 1/871 a 14/1485, Tylově č. 3/1558, Velké
Dominikánské č. 25/103 a Zítkově č. 6/704. - Dne 26. listopadu vyjádřilo
zastupitelstvo souhlas s prodejem domu ve Svatováclavské ulici č. 1.

Plavecký bazén
Krytý plavecký bazén, dlouholetý sen litoměřických měšťanů, budovaný od
listopadu 1990 nad východním koncem Jiráskových sadů, na rohu Svojsíkovy a
Daliborovy ulice, byl kolaudován 17. prosince letošního roku. Podle dokumentace
Sportprojektu Praha jej vystavěla firma Vojenské stavby Praha, závod Litoměřice (od
1. prosince letošního roku akciová společnost). Jeho jádrem byl velký bazén o
rozměrech 25 x 12 metrů a hloubce 120 - 160 cm. Kromě něj zde bylo postaveno
dětské brouzdaliště s hloubkou cca 60 cm a parní sauna a šatny. Voda sem byla
přiváděna ze samostatně vyvrtaného zdroje. V prvním patře vznikl bufet pro rychlé
občerstvení, fitnes centrum s posilovacími přístroji, masérna, solárium a
myostimulátory i další prostory, které měly být pronajaty soukromým podnikatelům.
Pro veřejnost byl však krytý plavecký bazén otevřen až v roce 1993.

Budova České spořitelny
Dne 20. července proběhlo slavnostní otevření opraveného interiéru České
spořitelny a.s., pobočky Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Spořitelna
byla umístěna ve dvou podlažích objektu.

Výstavba Slávie
Na konci prvého pololetí se novým majitelem objektu bývalého hotelu "Slavie"
na rohu náměstí a Velké Dominikánské ulice stala namísto rušeného státního podniku
"Restaurace a jídelny" zcela jiná firma. Téměř dostavěný hotel (viz zápis k roku 1991)
koupil v dražbě okresní privatizační komise Jan Jezbera z Prahy. Jak se však
zanedlouho ukázalo, měl o něj zájem jako o předmět dalšího obchodování. Po krátké
době jej totiž prodal Komerční bance Lovosice, která ovšem měla zájem upravit tuto
budovu pro svoje vlastní potřeby, rozhodně ne jako hotel. Městský úřad projevoval
sice zprvu zájem, aby sloužila původním účelům. Ještě dne 25. února odhlasovala
městská rada, aby "nebyla povolena změna užívání stavby", neboť při narůstajícím
cestovním ruchu byly zdejší ubytovací kapacity zcela nepostačující, ale nakonec od
svého požadavku ustoupila. Hlavním důvodem přitom bylo, že jiný zájemce, který by
dokázal stavbu, hyzdící již několik let náměstí, se prostě nenašel.

Výstavba objektu "Krebs" v Pokraticích
Stavba tohoto velikého panelového objektu začala již v roce 1989, kdy měl
sloužit jako veterinární ústav. Protože to u obyvatel v okolí vzbudilo velikou nelibost
do té míry, že kvůli tomu demonstrovali, ze záměru sešlo. Navíc dosavadní investor,
Veterinární ústav Praha, neměl finanční prostředky. Protože na novém sídlišti
Pokratice III. nejvíce chyběla tzv. "občanská vybavenost", v podstatě si vynutili
změnu využití na obchodní středisko a hotel. Novým investorem se stala firma
"Krebs", která si musela dát kompletně přepracovat prováděcí projekt. Bylo to ještě
docela dobře proveditelné, neboť stavba byla tehdy ve stádiu hrubého montovaného

skeletu, vybudovaného firmou Pozemní stavby. Hlavní problémy spočívaly v tom, že
bylo nutno v podzemí vybudovat skladové prostory, ale zejména v tom, že objekt,
založený na pilotech, nebyl v pořádku staticky. Další stavební práce začala od března
1992 provádět firma "Rak". Stavbyvedoucím byl Stanislav Chromý. Vedení firmy
letos tvrdilo, že by celý objekt měl být dokončen a předán k užívání na vánoce roku
1993. Celkové náklady se letos odhadovaly na 110 miliónů korun.

Restaurace na Mostné hoře
Přestože již loňského roku objekt získala v městské dražbě soukromá společnost,
byl stav této kdysi oblíbené výletní restaurace i letos častým předmětem kritiky.
Provozovatelem se stal zdejší občan Jaroslav Kodeš, který do prosince dokázal
zrekonstruovat jak její interiér, tak exteriér. Provoz restaurace byl za přítomnosti
starosty, jeho zástupkyně, přednosty a vedoucího odboru kultury okresního úřadu a
velitele městské policie zahájen 22. prosince.

Veřejná zeleň
Již v září loňského roku začali pracovníci Technických služeb Litoměřice čistit
lesopark na Mostné hoře od přebujelých "náletových dřevin". Tento zásah byl předem
konzultován a prováděn na základě odborného posudku. V těchto pracích pokračovali
také letošního roku. Na konci ledna však zjistili, že jim někdo "pomáhá". V místech,
která již upravili se ztratilo 88 stromů zdravých stromů o průměru 30 až 35 cm na
pařezu. Jednalo se o kvalitní dřevo, černé borovice, douglasky, vejmutovky, buky a
modříny. Krádeže pokračovaly také v únoru, kdy jejich celkový počet činil již 130
kvalitních stromů. Práce se zde prováděly až do konce března.
Úpravy Kamýckého potoka
V zájmu další dobré spolupráce provozovatele úložiště radioaktivního odpadu na
tzv. "Richardu", t.j. Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů Praha s naším
městem, projevil tento ústav ochotu zajistit účast svého zřizovatele (Československé
komise pro atomovou energii) na nějaké akci, která by mohla být prospěšná pro obě
strany. Proto Městský úřad v Litoměřicích připravil podklady pro rekonstrukci zakryté
části Kamýckého potoka, která byla v nejhorším stavu a v případě povodní by zde
mohly nastat vážné problémy. Zřizovatel uvedeného ústavu přispěl na letošní rok
částkou 1,8 milionů korun.

PÉČE O PAMÁTKY
Regenerace historického jádra
Městský úřad v Litoměřicích si na Českém vysokém učení technickém objednal
vypracování architektonicko urbanistické studie, věnované regeneraci historického
jádra Litoměřic. Na zasedání městského zastupitelstva dne 5. března informoval jeho
členy pracovník skupiny odborníků o postupu prací. Finanční náklady na studii, která
m.j. měla obsahovat cenovou mapu, týkající se případného odprodeje jednotlivých
domů, se pohybovala kolem 120.000 korun. Pracovní skupina, kterou vedl doc. ing.
arch. J. Mužík a tvořili ji ing. arch. I. Kaplan, doc. ing. J. Horký, doc. ing. arch. S.
Voděra a ing. arch. J. Škabrada, předložila dne 2. července zastupitelstvu koncept
plánu regenerace. Řešil otázky jádra města po stránce stavební a technické, přičemž
vycházel ze současného stavu. Obsahoval také návrhy dostavby volných ploch,

zabýval se přestavbou problémových území (autobusové a vlakové nádraží, prostory
kolem Vojtěšského náměstí a pod.). Důležitou součástí konceptu byl také návrh na
řešení dopravní situace ve středu města. Výkresová dokumentace byla do 15. srpna
vystavena v hale Městského úřadu Litoměřice. Do schránky zde občané mohli podávat
své názory a připomínky. Na dotazy odpovídal vedoucí stavebního odboru ing. Jiří
Hrdlička. Termín k dokončení rozpracované studie stanovilo městské zastupitelstvo
do 15. listopadu.
Morový sloup
Střed litoměřického náměstí zdobí tzv. morový sloup, zřízený v upomínku na
odvrácení morové epidemie, která se města dotkla v roce 1680. K poctě Panny Marie
a s prosbou o zažehnání moru položili měšťané hned následujícího roku základní
kámen budoucího sousoší. To pak do konce roku 1685 realizovali stavitel Giulio
Broggio, zdejší stavitel a sochař Abraham Felix Kitzinger z Děčína s litoměřickým
kameníkem Ambrožem. Dílo bylo poprvé restaurováno v roce 1867. V letošním roce
zhotovili akademičtí sochaři pan Hamáček a Čestmír Mudruňka pískovcové kopie
původních plastik. Na práci se podíleli také akademičtí sochaři Jiří Novák a Táňa
Konstantinová. Originály našly svoje místo v bývalém jezuitském kostele jako základ
budoucího lapidária. Kompozičním středem sousoší je Immaculata, ikonografický typ
znázorňování P. Marie, na postranních soklech jsou umístěny sochy světců - sv.
Bartoloměje, patrona koželuhů, sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána a sv. Rocha,
patrona zedníků, který se podle legendy nakazil morem, když pečoval o nemocné.
Restaurování sloupu, prováděné akad. architekt Jan Staněk a akademická sochařka
Helena Forstová, bylo dokončeno před velikonocemi (t.j. před 19. dubnem).
Následující týden byly instalovány kopie plastik.
Rekonstrukce domu v Michalské ulici
Na počátku března byl vyhlášen konkurs na dodavatele prací, spojených s
rekonstrukcí objektu v Michalské ulici č. p. 259/12, který byl určen za budoucí sídlo
Úřadu práce v Litoměřicích. Výběrové řízení bylo ukončeno dne 13. dubna.
Předpokládaný objem stavebních prací, které měly upravit toto bývalé Městské
oddělení Veřejné bezpečnosti k novým účelům, činil pro tento rok 5,5 miliónů korun.
Rekonstrukce muzea
O prázdninách byla dokončena rekonstrukce hlavní budovy Okresního muzea,
konkrétně tzv. "Staré radnice" na Mírovém náměstí. Sluneční hodiny na jižním průčelí
restauroval pražský restaurátor Najdenov.
Rekonstrukce vozovek a chodníků
Během letošního roku byly provedeny rekonstrukce dlažby ve Velké
Dominikánské ulici a Novobranské ulici. Ta byla zahájena 20. července a dokončena
ke 30. listopadu. Práce provedla soukromá firma DAPS, v jejímž čele stáli Josef
Černý a ing. Kamil Žilka.
Celkový vzhled města
Město, zejména jeho historické jádro, během tohoto roku velmi slušným tempem
nabývalo na kráse. Za hlavní důvod je možno považovat rozhodnutí městského
zastupitelstva o tom, že noví majitelé domů, kteří do třinácti měsíců od jejich koupě
opraví fasády, získají dvacetiprocentní slevu z celkové ceny. Novou podobu, k níž se
samozřejmě po odborné stránce (včetně barevnosti fasád) vyjadřoval Památkový ústav
Ústí n. Lab., dostávaly postupně i domy v uličkách, přiléhajících k Mírovému

náměstí.

6. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
ŠKOLSTVÍ

Gymnázium Josefa Jungmanna
Také v letošním roce pokračovalo vydávání studentského občasníku, nazvaného
"Já nevím" i stejnojmenné agentury. Ta chtěla vydat další sbírku studentské poezie,
připravovala natočení filmu, uvedení divadelní hry a uspořádání beatového festivalu.
Duší agentury byl Bronislav Podlaha.
- V lednu se na gymnáziu zrodil dokonce druhý studentský časopis, nazvaný
"Klídek". Tento "bulvár" studentů se s typickým středoškolským humorem zabýval

děním ve škole. - Při jednání s městským úřadem, k němuž došlo v květnu loňského
roku studenti, kteří vytvořili tzv. "Ekologickou radu při Gymnáziu Josefa
Jungmanna", přednesli požadavek zákazu vjezdu motorových vozidel na náměstí, kde
měl být také uplatněn zákaz stánkového prodeje a zákaz provozu kolotočů a
podobných atrakcí. Přes všechny sliby se to však nepodařilo. Proto uvedená
ekologická rady veřejně v místních novinách ze 14. února nekompromisně postup
Městského úřadu Litoměřice kritizovala.
- Od počátku tohoto roku vyučoval na gymnáziu angličtinu mladý americký
lektor Keith Ward (22 let), pocházející ze státu Oregon. Do republiky přiletěl 18.
prosince 1991 a po Novém roce získal zaměstnání právě v Litoměřicích. Pro svůj
bezprostřední přístup byl u studentů velmi oblíben.
- První červnový týden uspořádala studentská agentura "Já nevím" u příležitosti
"25. výročí květinového léta hnutí hippies" na gymnáziu výstavu. V expozici byly
zahrnuty texty a fotografie význačných osobností tohoto hnutí konce 60. let. Její
součástí se dále staly kresby, fotografie a básně všech, kteří měli zájem svoje díla
vystavit. První den probíhal také kulturní program, v jehož rámci zněly písně
legendárních Beatles a Rooling Stones a bylo možno vidět filmový muzikál českého
exilového režiséra Miloše Formana "Vlasy". Výtěžek akce byl věnován dětem z
Ústavu sociální péče ve Skalici.
- Do školního roku 1992/1993 vstupovalo gymnázium se dvěma třídami
čtyřletého studia pro žáky po 8. či 9. třídě základního vzdělání a jednu třídu víceletého
studia pro žáky, kteří ukončili 5. ročník základních škol. Přijímacích pohovorů pro
čtyřleté studium se účastnilo 96 žáků, z nichž bylo přijato 60. Do přijímacího řízení
pro víceleté studium se přihlásilo 58 dětí, z nichž uspělo a bylo zařazeno do tzv. primy
celkem 30. Větší počet nepřipouštěla vyhláška Ministerstva školství. Zajímavý ale byl
postupný pokles zájmu. V roce 1990 se hlásilo 140 dětí, loni 90.

Střední zdravotní škola
Na počátku února vstoupila do druhého pololetí výuka na Střední zdravotní
škole, jako samostatného subjektu. (Do konce školního roku 1990/1991 byla filiálkou
teplické zdravotní školy). Díky pochopení litoměřického biskupa získala prostory
bývalé Bohoslovecké fakulty na Dómském náměstí č. 10. Jejím ředitelem byl Jan
Lhotský. Škola nepodléhala Školskému úřadu v Litoměřicích (jako např. Gymnázium
Josefa Jungmanna), ale přímo pod Ministerstvo zdravotnictví v Praze. Škola byla
koncipována jako dvouleté pomaturitní kvalifikační denní studium. Z osmdesáti
uchazečů o studium bylo během loňských přijímacích zkoušek, skládajících se z
biologického testu a ústního pohovoru, přijato pouze dvacet, mezi nimi i tři chlapci. V
novém školním roce, který začal na podzim se jejich počet zvýšil na třicet.

Střední pedagogická škola
Její budova v Komenského ulici byla kapacitně plně využita. Jejím ředitelem byl
PhDr. Milan Kocanda. U příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského
byla v lednu na chodbách školy instalována výstava o jeho životě a odkazu pro
dnešek. O tom zde také 27. ledna přednášel PhDr. Karel Rýdl z University Karlovy v
Praze.
- Dne 2. prosince uspořádala škola tzv. Den otevřených dveří, kde zájemci o
studium i jejich rodiče mohli získat informace o přijímacích zkouškách i možnostech

uplatnění po absolvování školy..

Stávka pedagogů
Na většině středních škol České republiky proběhla v pátek 24. dubna během třetí
vyučovací hodiny varovná stávka, vyhlášená Českomoravským odborovým svazem
pracovníků ve školství. Měla veřejnost "upozornit na nekvalitní práci Ministerstva
školství ČR". Jednalo se především na nepoměr mezi úvazky učitelů a jejich platy.
Podle Miloše Štykse, předsedy Okresní rady Odborového svazu pracovníků školství
proběhla na všech sedmi středních odborných školách a gymnáziích Litoměřicka.
Neúčastnili se jí ovšem všichni pedagogové.

1. Základní škola
Při oslavách 50. výročí existence ČSR v roce 1968 byla před jižním nárožím této
školy zasazena "Lípa republiky". Zasloužil se o to tehdy učitel J. Jarma a jeho žáci. Na
tuto malou oslavu tehdy zavítal básník František Hrubín. Letos, dne 27. října se na
nádvoří školy, kam učitel J. Jarma lípu v roce 1981 přesadil, shromáždili učitelé a žáci
z celého města, aby si přiblížili tehdejší atmosféru a vzpomněli památky básníka.

3. Základní škola
Specialitou této školy se v novém školním roce 1992/1993 stalo rozšířená
hudební výchova. Díky finančnímu zajištění odboru školství Městského úřadu v
Litoměřicích bylo možno vytvořit příjemné prostředí příslušné nové učebny. Škola za
sebou měla již šestnáctiletou tradici kontaktů se školou v Peningu v bývalém
východním Německu. 26. září sem přijelo dvanáct německých učitelů, s nimiž zdejší
pedagogové rokovali o proměnách ve školství, k nimž v obou zemích během
posledních let došlo.

4. Základní škola
Na této škole bylo letos z technických důvodů zahájeno vyučování až od 7. září.
Specifikem této školy bylo již po devět předchozích školních roků rozšířené
vyučování cizích jazyků. Během předchozího bylo zahajováno již od první třídy a
podobně tomu bylo také letos. Jednalo se vlastně o experiment, protože i sami učitelé
vstupovali na naprosto neznámou půdu. Problém sám o sobě tvořilo sehnání
odpovídajících učebnic. V první třídě se rodiče dětí mohli rozhodnout mezi
angličtinou a němčinou. Další cizí jazyk přibyl až v pátém ročníku. Na angličtinu
měla škola amerického lektora, který již hovořil dobře česky.

5. Základní škola
U příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského byla 24. března v 5.
základní škole otevřena výstava, nazvaná "Škola pro každého".

8. Základní škola
Objekt školy na sídlišti v Pokraticích byl od začátku vybaven dvěma pěknými
tělocvičnami. Proto se tato škola m.j. zaměřovala na sportovní činnost svých žáků,

zejména judo a sportovní gymnastiku. V tomto ohledu spolupracovala s oddílem
sportovní gymnastiky Sokola Pokratice, kterému dvakrát týdně umožňovala ve svých
prostorách trénovat. Od začátku školního roku 1992/93 zde byla zřízena tzv.
"sportovní třída", do níž byli od začátku školní docházky soustřeďováni talentovaní
prvňáčci. Podobná diferenciace se již předtím osvědčila při výběru a soustředění žáků,
specializovaných na judo. Ve školním roce 1991/92 to byli děti ze 4. a 5. tříd, od září
přibyla nová první třída. Na loňských přeborech České republiky mladšího žactva se
zdejší žáci, kteří vybojovali devět medailí, stali ve své kategorii nejlepším oddílem
judo v zemi.

Mateřské školy
Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 5. března revokovalo svoje
usnesení ze srpna předchozího roku, týkající se zrušení 3. Mateřské školy v Alšově
ulici. Na doporučení odboru školství byla zachována. Důvodem bylo především to, že
do jednotlivých tříd mateřských škol bylo podle nové vyhlášky možno umístit pouze
dvacet dětí, ale i skutečnost, se na dosavadní Mateřskou školu v Čechově ulici
vztahovala restituce.

Základní umělecká škola
V sobotu 15. února se uskutečnil slavnostní veřejný koncert žáků této školy. Byl
poprvé uspořádán v Divadle Karla Hynka Máchy. V úvodu se úspěšně šesti vlastními
skladbami skladbami, provedenými žáky na dechové nástroje, představil učitel této
školy a zdejší občan František Maršálek. V předsálí divadla byla instalována výstava
výtvarných prací žáků Základní umělecké školy.

Soukromá škola
Od 1. září byla po předchozích úpravách bývalé mateřské školy na nároží
Palachovy a Palackého ulice otevřena první zdejší soukromá škola, Obchodní
akademie EKONOM. Do jejího prvního ročníku bylo přijato 72 studentů. Učitelský
sbor tvořilo osm stálých a několik externích pedagogů. Slavnostní zahájení, jehož se
kromě studentů a učitelů zúčastnili také rodiče a zástupci města, se konalo v kině
"Máj". Školné činilo 1.100 korun, přičemž stát na každého studenta přispíval částkou
8.000 korun ročně. Ředitelem školy byl Miroslav Pokorný.

BAROKO A DNEŠEK

Příprava
U příležitosti vzpomínky 250. výročí smrti slavného místního barokního stavitele
Oktavia Broggia (1670 - 1742) se naše město stalo místem velkolepých kulturních
akcí, které svým významem překračovaly hranice naší vlasti. Myšlence přispělo také
oživení zájmu o barokní umění, které bylo svou podstatou i řadou formálních aspektů
blízké mnoha soudobým tvůrcům. Získala podporu prezidenta republiky a řady
dalších vrcholných institucí. Přiřadila se k oslavám 400. výročí narození Jana Amose
Komenského, obsaženým v kalendáři UNESCO. V Anežském klášteře, sídle Národní
galerie v Praze, se 27. května, za účasti ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera,
řady velvyslanců a dalších členů diplomatických sborů, uskutečnilo první setkání s

umělci a organizátory výtvarného sympozia "Baroko a dnešek", které potom od června
až do konce prosince proběhlo v Litoměřicích.
Výstava Oktavián Broggio
Nejdříve byla v Severočeské galerii Litoměřice dne 11. června zahájena výstava o
životě a díle jednoho z předních výtvarných umělců českého baroka, nazvaná
"Oktavián Broggio 1670 - 1742". Svým úvodním slovem ji slavnostně zahájil zdejší
rodák ing. Petr Macek. Ten také navrhl koncepci celé výstavy a provedl výběr
exponátů. Obsahovala originály skic, kreseb i modelů umělcových návrhů, i fotografie
současného stavu jeho staveb i plastik. Po vernisáži vystoupili se svým sborovým
zpěvem na samostatném koncertu posluchači Teologického konviktu v Litoměřicích.
Výstava trvala po celé léto až do 13. září. Výstava se konala pod záštitou Ministerstva
kultury České republiky a trvala až do září. Byl k ní vydán pěkný katalog, který se
formou příspěvků našich předních odborníků stal základní sumou znalostí o dějinách
severočeského barokního umění.

Pocta Oktaviu Broggiovi
V nepoužívaném kostele Zvěstování Panny Marie v Jezuitské ulici byla 23.
června, v předvečer 450. dne umělcova úmrtí, zahájeno výtvarné symposium "Pocta
Oktaviu Broggiovi", koncipované jako konfrontace artefaktů soudobé avantgardy s
barokním prostorem mimořádných uměleckých kvalit. Krátce předtím byl jeho interiér
vyčištěn. Účastnila se jej řada našich i cizích tvůrců. Byli to Jiří Beránek, Václav
Bláha, Arnold Mario Dall`o, Lubomír Janečka, Oldřich Kulhánek, Pavel Nešleha,
Hermann Nitsch, B. Ona, Peter Oriešek, Karel Pauzer, Ernes Pignon Ernest, Martin
Pokorný, Jiří Sozanský, Václav Špale, Günter Uecker, Emilio Vedova a Olbram
Zoubek. Expozice jejich prací měla iniciovat tvůrčí dialog domácích a zahraničních
umělců v rámci evropského prostoru a současně oživením vzácné architektury
podnítit zájem o její budoucí osud. Široká publicita celé akce spolu s doprovodnými
kulturními aktivitami přispěla k oživení kulturního dní celého regionu. Výtvarné
sympozium, během kterého vznikaly některé realizace přímo na místě, bylo chápáno
také jako porovnání filosofických a koncepčních přístupů a tvůrčí dialog. Úsilí o
zajištění mezinárodní účasti přitom inicioval sám iternacionální charakter českého
baroka. Od této doby je na Jezuitských schodech umístěno dodnes diskutované dílo
Jiřího Beránka, nazvané "Neznámo odkud".

Kulturní pořad v katedrále
Téhož dne 23. června večer se v katedrále uskutečnil další mimořádný kulturní
pořad. U příležitosti zahájení výstavy barokního umění zde pražský herec Radovan
Lukavský přednesl svým nenapodobitelně kultivovaným způsobem texty J. A.
Komenského. Hudební skladatel Petr Eben potom hrál své varhanní improvizace na
toto téma. Bohužel se stalo, že občané města byli o této akci málo informováni.

Pracovní setkání
U příležitosti ukončení výstavy o životě a díle zdejší stavitelské rodiny Broggiů
uspořádala Galerie výtvarného umění v Litoměřicích pracovní setkání, zabývající se
dílem těchto umělců. Konalo se ve dnech 7. až 10. září. Vlastní program s
přednáškami byl zařazen na 8. září, další dva dny se naši přední odborníci mohli
účastnit zájezdů do míst, která dosud zdobí architektura Giulia i Oktávia Broggiů z

přelomu 17. a 18. století (Bohosudov, Osek, Mariánské Radčice, Zákupy, Česká
Kamenice, Horní Police, Liběšice a Ploskovice.

VÝSTAVA O LABI
Dne 26. června byla v sasských Drážďanech zahájena velká výstava "Labe - život
řeky" (Die Elbe - ein Lebenslauf). Uspořádalo ji Historické muzeum v Berlíně ve
spolupráci s dalšími muzejními institucemi. Výstava byla uspořádána tak, že jejím
vůdčím motivem byl celý tok řeky od Krkonoš až po Hamburk. Byly zde zastoupeny
také exponáty z Litoměřicka, jako např. "Roudnická madona", byla připomenuta doba
nacistické okupace a existence gheta v Terezíně, zdejší Státní oblastní archiv zapůjčil
faksimile tzv. zakládací listiny litoměřické kapituly z roku 1057, ze Státního
okresního archivu Litoměřice byla vystavena kniha zdejšího rybářského cechu a
podílelo se na ní také litoměřické muzeum. Při zahájení výstavy hovořil sasský státní
ministr pro sociální záležitosti Dr. Hans Geisler, jehož projev byl pozoruhodný také
tím, že se Československu omluvil za podíl, který někdejší Německá demokratická
republika měla na srpnových událostech roku 1968.

DŮM KULTURY
První ples
Vůbec prvním plesem v novém Domě kultury byl maturitní ples třídy IV.C
Střední pedagogické školy v Litoměřicích, uspořádaný v pátek 10. ledna.

Měsíčník "Situace"
Během celého roku vydával Dům kultury již třetí ročník měsíčníku "Situace". Na
jeho přípravě spolupracovala Okresní knihovna Karla Hynka Máchy, Divadlo Karla
Hynka Máchy a Severočeská galerie. Jednalo se v podstatě o jakýsi kalendář
kulturních akcí nejenom vlastních, ale pořádaných i jinými organizacemi v
Litoměřicích a kulturními zařízeními v Lovosicích, Roudnici n. L. a Štětí.

Litoměřické varhanní léto
Letošní druhý ročník zahájil 1. července v katedrále sv. Štěpána koncert českého
umělce Jana Kalfuse. Jako druhý v pořadí koncertoval 29. července Józef Serafin z
Polska. Dne 26. srpna vystoupil Karl Helmut Herrmann ze Spolkové republiky
Německo. Čtvrtý koncert patřil 23. září Bedřichu Janáčkovi (nar. 1920), českému
umělci, žijícímu od roku 1948 ve Švédsku. Cyklus koncertů v katedrále zakončil
Jaroslaw Malanowicz z Polska, který vystoupil spolu se sólisty a pěveckým sborem
opery Státního divadla v Ústí n. Lab., řízeným Janem Bouchnerem.

DIVADLO KARLA HYNKA MÁCHY

Soubor K. H. Máchy
Divadelní soubor Karla Hynka Máchy, zahájil svoji letošní činnost 8. ledna
představením hry Jiřího Šotoly "Kuře na rožni", kterou hrál poprvé při slavnostním
otevření divadla v prosinci předchozího roku. Toto nejstarší litoměřické zájmové
sdružení vzniklo pod názvem "Český divadelní spolek Karla Hynka Máchy v
Litoměřicích" již v roce 1926. Po vynuceném přerušení činnosti během nacistické
okupace města (1938 - 1945), obnovil svoji činnost hned v květnu 1945. Za tuto dobu
několik generací jeho členů sehrálo okolo osmi stovek představení. Letos se potýkal s
finančními problémy, které se snažila řešit dotace od Městského úřadu (30.000 Kč) a
Okresního úřadu Litoměřice (10.000 korun). Městská rada však dne 22. října zamítla
žádost souboru, aby mu byl za symbolickou cenu prodán objekt bývalého divadélka
"Minimax" na rohu Palachovy a Masarykovy ulice. Důvodem byl záměr, aby byl v
budoucnu využíván Základní uměleckou školou, která by ochotnickému souboru
mohla potřebné prostory bezúplatně pronajmout.
GALERIE
Výstava Květy Pacovské
První letošní výstava Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích byla
otevřena počátkem druhého měsíce roku, neboť až do konce ledna zde byly
instalovány obrazy Jana Zrzavého. Slavnostní vernisáž grafik Květy Pacovské se
konala 6. února.
Výstava Václava Bendy
Naďa Řeháková zahájila ve čtvrtek, dne 9. dubna, výstavu malíře Václava Bendy,
původem Severočecha, kterou bylo možno shlédnout do 24. května.
Výstava Valeriána Karouška
Dne 24. září byla otevřena výstava plastik Valeriána Karouška (nar. 31. 1. 1929 v
Turnově - 31. 5. 1970), který tragicky zahynul při výpravě našich horolezců na
Huascarán v Peru. O jeho díle promluvila PhDr. Eva Petrová a vernisáž obohatilo
vystoupení kvarteta Emila Viklického.
Výstava Bohumila Kubišty
Do výstavního plánu galerie byla i letos, vlastně již tradičně, zařazena také
výstava klasiků české avantgardy. Tentokráte to byly obrazy Bohumila Kubišty (1884
- 1918), jejíž vernisáž se konala 26. listopadu a byla ke shlédnutí ještě v prosinci.
OKRESNÍ MUZEUM
Publikace o názvech ulic
Na začátku roku vyšla knížka pracovnice zdejšího muzea Mgr. Jitky Volkové,
nazvaná "Ulice města Litoměřic. Malá historicko - topografická příručka". Vydalo ji
nakladatelství Karla Hynka Máchy v Úštěku se spolupráci s Okresním vlastivědným
muzeem v Litoměřicích jako samostatnou přílohu "Vlastivědného sborníku
Litoměřicko.
Výtvarné práce studentů
Dne 14. ledna byla v muzeu otevřena výstava výtvarných prací studentů katedry
výtvarného umění Univerzity Jana Ev. Purkyně v Ústí n. Lab. Svými malbami,

grafikou, šperky, fotografiemi, objekty a kresbami se na ní podíleli Václav Rezek,
Petr Mička, Jitka Géringová, Zdena Prchlíková, Lucie Herrmannová a Michaela
Thelenová. Trvala až do konce února.
Výstava kraslic
Velikonoční výstava kraslic měla v Litoměřicích dlouholetou tradici díky
pracovnici muzea Jarmile Matoušové. Postupně se z regionální výstavy stala akcí
celostátní, kam své "výrobky" posílali lidé i organizace z celé republiky.
Archeologický výzkum
Na začátku června začaly radikální úpravy Dominikánského náměstí. Jednalo se
o výkopy pro inženýrské sítě a pokládání nové dlažby zde i v celé Velké
Dominikánské ulici. Protože se jednalo m.j. také o značné snížení terénu v místech,
která byla historiky pokládána za klíčová pro poznání geneze města ve středověku, byl
zde proveden archeologický výzkum. Archeologický ústav České akademie věd
pověřil jeho vedením PhDr. Oldřicha Kotyzu, pracovníka zdejšího muzea. Protože se
ale současně jednalo také o prodloužení úprav ulice, musel provést v místních
novinách "Nezávislý Proud" napřed osvětovou akci, vysvětlující význam výzkumu. Je
třeba říci, že se vyplatil. Vedle stěny dnešního barokního kostela sv. Jakuba bylo
nalezeno základové zdivo jeho gotického předchůdce. Dalším a nepochybně ještě
důležitějším nálezem bylo zjištění mohutné lícované hradební zdi o šířce 1,2 až 1,5
metru, tvořící součást opevnění první vývojové fáze našeho města, fungujícího až do
jeho rozšíření podél Dlouhé ulice k němuž došlo ve třetí čtvrtině 14. století.
Sborník Litoměřicko
Teprve na konci jara letošního roku se podařilo vydat XXVI. ročník
Vlastivědného sborníku Litoměřicko, který nese datum vydání 1991. Rozdělen byl na
příspěvky z oblasti společenských věd, kterých bylo celkem deset a na část
přírodovědnou se třemi. Sborník redigoval PhDr. Oldřich Kotyza.
Ekologické bydlení
V září byla v muzeu otevřena nová výstava, jejíž název "Ekologické bydlení"
vlastní obsah pouze naznačoval. Návštěvníci se zde mohli seznámit s alternativními
způsoby získávání energie, dozvědět se, jak nakládat s odpady, jak je třídit a
zpracovávat, i s tím, co by každý z nás mohl pro zlepšení životního prostředí vykonat
sám.
Výstava V. A. Šrůtka
Výstavu obrazů a grafik tohoto místního umělce, která byla zahájena 12.
listopadu ing. Otakar Špecingerem z Kralup n. Vlt. a na níž promluvili spisovatel
František Nepil, bylo možno shlédnout do 6. prosince.
Výtvarné práce dětí
O týden později byla v muzeu otevřena výstavka prací dětí z litoměřických
základních i mateřských škol s vánoční tématikou. Na zahájení byl pozván také
písničkář a kytarista Petr Lutka, kterého zpěvem doprovázela část dětí sboru "Hlásek".
Výstavka trvala až do 6. ledna.
OKRESNÍ KNIHOVNA
Nové služby
Okresní knihovna Karla Hynka Máchy reagovala na zvýšenou potřebu informací

rozšířením svých služeb o nové databáze. Jednalo se především o katalog
soukromých, státních i družstevních firem a okruhů jejich působnosti. Dále šlo také o
informace ohledně služeb a řemeslnických pracích poskytovaných v okruhu její
působnosti, jmennou kartotéku referátů okresního, městských i obecních úřadů,
kartotéku funkční působnosti jednotlivých referátů, dislokaci provozoven služeb a o
jejich provoz. Dále ohledně ubytování, stravování, kulturní zařízení, památky a jejich
dostupnost v konkrétním čase, dopravní informace a podobně. Kromě regionálních
údajů umožňovala knihovna prostřednictvím výpočetní techniky vstup do databází,
které mělo k dispozici Národní informační středisko, včetně zahraničních bází dat.
Pobočka v Pokraticích
Knihovna měla již po několik let svoji pobočku v pokratickém objektu "Družba".
Na konci července, když si jej celý koupil soukromý podnikatel, nastaly problémy,
protože by bylo třeba platit vysoký nájem, na který chyběly prostředky. Zástupkyně
starosty PhDr. Eva Hanušová i ředitelka knihovny se snažily o řešení, přemístěním do
jiného objektu. V úvahu například přicházelo přízemí nedaleké Základní umělecké
školy, kam byla nakonec díky pochopení školského odboru městského úřadu
přestěhována. Otevřena byla znovu od 2. prosince.
OSTATNÍ KULTURA
Filmový klub
Během 80. let míval zdejší Filmový klub s přibližně pěti sty registrovaných členů
nejsilnější organizovanou členskou základu v České republice. V lednu letošního roku
bylo vydáno pouze 40 legitimací. Jeho dlouholetý předseda JUDr. Knotek však stále
doufal, že se jedná o přechodný jev. Zdejší klub měl tu výhodu, že členem jeho
výboru byl zdejší rodák Miloš Šmidmajer, který pracoval v Praze a m.j. se podílel na
výběru filmů do televize. Sám zpracoval filmové medailony režisérů Miloše Formana
a Jiřího Menzla.
Taneční s vojáky
Studentky Střední pedagogické školy, které měly při tanečních kurzech vždy
nouzi o partnery se prostřednictvím Domova mládeže v Litoměřicích obrátilo na
zdejší vojenský útvar 3524 se žádostí o jejich konání v útvarovém kulturním zařízení.
Armádní kultura
Ve dnech 15. a 16. května proběhla v Litoměřicích akce, nazvaná "Armádní
kultura ". Ve spolupráci s Domem kultury ji připravil vojenský útvar 3524. Jednalo se
o přehlídku profesionálních kulturních těles Československé armády. Vystoupili na ní
Armádní umělecký soubor Praha, Vojenský umělecký soubor Bratislava i Posádková
hudba Litoměřice. Z jejich nabídky vybrali organizátoři divadelní představení hry
anglického autora A. Ayckbouma "Kdes to byl (byla) včera v noci", zábavný pořad
"Ahoj děti", vystoupení kytarového tria "Recitál 91", hudebně zábavný kabaret "Ergo
kladívko", v pořadu "Múdrý Maťko a poniektorí iní blázni" se dostalo také na folklór i
hudební non - stop starých pražských písní pod názvem "Melodie zlaté Prahy".
Jakousi hudební pozvánkou byl koncert Posádkové hudby z Litoměřic.
Rómský klub
Dne 7. února projednávala městská rada žádost rómského klubu "Škorpion" v
Jarošově ulici o povolení pátečních a sobotních taneční zábav. Městská rada tuto
žádost doporučila povolení udělit, ale zatím jenom na zkušební dobu půl roku.

HUDBA
Kruh přátel hudby
Na základě rozhodnutí Městského úřadu v Litoměřicích a díky ochotě ředitelky
městských kulturních zařízení Mgr. Lenky Knobové se pro Dům kultury a jeho "Kruh
přátel hudby" letos otevřela možnost konat koncerty umělecké hudby v krásných
prostorách nově rekonstruovaného Divadla Karla Hynka Máchy, které má i dobrou
akustiku. (V předchozím desetiletí byly pořádány v aule Střední pedagogické školy).
Prvním pořadem, který Kruh přátel hudby, vedený doc. ing. Janem Volkem, mohl
umístit do divadla byl lednový koncert Čeňka Pavlíka (housle) a Ivana Klanského
(klavír). Na podzim vstoupil Kruh přátel hudby do druhé desítky let svojí činnosti. Na
jeho pořadech se pravidelně zúčastňovalo kolem stovky zájemců o tzv. vážnou hudbu
v provedení předních, zejména českých, hudebních těles. Náležel mezi několik
šťastnějších z celkem 195 v celé republice, kterým se dařilo překonávat nepříliš
příznivou finanční situaci tak říkajíc "přežít". Dům kultury v Litoměřicích, který byl
od počátku jeho zřizovatelem převzal, přes vlastní problémy, veškeré finanční a
organizační zabezpečení Kruhu. Na posílení finančního základu výrazně přispěl
Okresní úřad v Litoměřicích, Městský úřad zase poskytl prostředky na úhradu
pronájmu prostor Divadla Karla Hynka Máchy. Pro spolupráci byli získáni také tři
sponzoři, z nichž Omnipol a. s. Praha původně slíbenou částku dokonce zvýšil.
Příznivě se projevily též osobní přátelské kontakty s Českým hudebním fondem a
Pragokoncertem. Kruh přátel hudby, pracující pod hlavičkou s Domu kultury, zahájil
v průběhu 10. ročníku své činnosti, kalendářní rok koncertem dechového kvinteta
"Musica per cinque", uspořádaným ve spolupráci s Českým hudebním fondem v
Divadle Karla Hynka Máchy. Na podzim otevřel svoji 11. sezónu dne 27. října
klavírním koncertem Dagmar Šimonkové. Dne 17. listopadu vystoupilo "Pražské
kytarové kvarteto" a hudební lahůdkou se stal také již tradiční vánoční koncert.
Soubor "Hlásek"
Dětský pěvecký sbor "Hlásek" Základní umělecké školy a Okresního domu dětí a
mládeže uskutečnil o jarních prázdninách, ve dnech 1. až 7. března koncertní turné do
francouzského města Armentieres.

Sbor sem byl pozván od abbého Alberta Braemse a profesora Christana Defebre
na základě kontaktů, které v předchozím roce navázal sbormistr dívčího pěveckého
sboru "Máj", prof. František Frühauf a ředitel Domu kultury Rudolf Wlodárek. Děti z
"Hlásku" byly ubytovány společně v internátě St. Juderue des Soupirs. Celovečerní
koncerty byly uspořádány celkem tři před vždy do posledního místečka zaplněnou
halou "Vivat". Do kroniky souboru abbé Braems napsal: "Hlásek je opravdu velký a
vyspělý sbor. Byl úspěšným vyslancem pro navazování vztahů mezi Armentieres a
Litoměřicemi. Vždy když uslyší Francouzi z našeho města slovo Československo, v
duchu se jim vybaví hlásky dětí. Až se celá Evropa spojí, budou všichni mluvit
společným jazykem - jazykem přátelství". Kromě koncertů měly možnost výletů.
Jejich hostitelé je zavezli do Dunkerque, které na konci druhé světové války
osvobodila československá západní tanková brigáda, do přístavu Calais a nechali je
proběhnout po písečné mořské pláži. Polovina ze 39 dětí viděla tam moře vůbec
poprvé. Cestou zpět děti přespaly u rodin v německé Fuldě, které je kulturním
centrem Němců odsunutých z Litoměřicka v letech 1945 a 1946. - Dětský sbor
"Hlásek" se zúčastnil také krajského festivalu podobných sborů ze severních Čech,
který byl již tradičně uspořádán v Krásné Lípě u Rumburku. Porota udělila cenu a

putovní pohár PhDr. Slavoje Princla právě jemu za nejlepší interpretaci lidové písně.
Koncert k jubileu J. A. Komenského
Školský úřad a Okresní rada odborové svazu školství a vědy v Litoměřicích
uspořádaly 26. března v Divadle Karla Hynka Máchy slavností koncert k 400. výročí
narození Jana Amose Komenského. Autor těchto řádků v úvodu vystoupil s
přednáškou "Generace J. A. Komenského a Litoměřicko". Vystoupil žesťový soubor
Vojenské konzervatoře v Roudnici n. L., dětský pěvecký sbor "Klubíčko", složený z
dětí 3. a 9. Mateřské školy v Litoměřicích, skladbu N. Paganiniho zahrála Lucie
Švehlíková ze Základní umělecké školy Lovosice, na klavír M. Nejtek z teplické
konzervatoře a skladby F. Poulence zahrál na klarinet Tomáš Kopáček z pražské
konzervatoře, kterého na klavír provázela prof. Jiřina Hofmanová. Slavnost zakončil
zdejší dívčí pěvecký sbor "Máj" se sbormistrem Vladimírem Frühaufem. Na klavír
jejich vystoupení provázela prof. M. Doubková.
Dechový orchestr mládeže
Dne 30. března se v Mostě uskutečnila oblastní přehlídka mládežnických
dechových orchestrů, probíhající vždy jednou za tři roky. Letos, kdy od založení
dechového orchestru Základní umělecké školy a Okresního domu dětí a mládeže
uběhlo rovných deset roků, dosáhla kapela vynikajícího úspěchu. V kategorii nad 40
muzikantů do šestnácti let byla totiž vybrána do ústředního kola, které se uskutečnilo
15. až 17. května v Kolíně. - Ve dnech 8. - 12. července orchestr s velkým úspěchem
koncertoval v německých městech Bamberg, Kirchaich, Fulda, Gummersaich a
Gissen. Dlouholetým vedoucím orchestru byl již od roku 1982 učitel Základní
umělecké školy Petr Lamoš, absolvent Vojenské hudební školy v Roudnici n. L. a
teplické konzervatoře.
Dívčí pěvecký sbor "Máj"
Toto známé litoměřické hudební těleso dosáhlo v prvních dnech května
vynikajícího úspěchu na 40. ročníku soutěže evropských pěveckých sborů v
belgickém Neerpeltu. Účastnilo se jí celkem 119 sborů dětí a mládeže z devatenácti
států. Byla to výběrová soutěž, kam se nedostal každý zájemce. Šanci měly pouze
soubory, které ve své zemi znamenaly špičku nebo byly již v mezinárodním měřítku
známé. Litoměřický "Máj" vystupoval již po cestě. První zastávkou se stalo 29. dubna
město Söhlde ve Spolkové republice Německo, kde děvčata zpívala společně s
tamním dětským sborem. Tamní obdivovatelé sborového zpěvu je již znali z jejich
vystoupení v roce 1989. Průjezd Německem byl zakončen vystoupením na
předmájové veselici v Grefrathu. Na 1. máje koncertoval sbor v penziónu pro staré
lidi v holandském Heelsumu. Na samotném festivalu soutěžil "Máj" v kategorii "B",
kam se přihlásilo celkem 38 sborů zhruba stejného počtu členů.

Kromě skladeb, které si z repertoáru sboru porota vybrala, musel každý kolektiv
nastudovat povinnou skladbu. V této kategorii se jednalo o skladbu vlámské
komponistky Flor van den Bossche "Something Childish". O to více bylo cenné, že
litoměřický sbor ve své soutěžní kategorii získal maximální ocenění v podobě 1. ceny
"Summa cum laude", dále diplom a medaili belgického ministerstva kultury. Tento
výsledek byl považován za dosud největší mezinárodní úspěch sboru. Byl podložen
soustavným, trpělivým a kvalifikovaným úsilím sbormistra prof. Vladimíra Frühaufa a
Marie Doubkové, která sbor provázela na klavír.

Litoměřické varhanní léto
Letos byl zahájen 27. května zahájen již druhý ročník "Litoměřického varhanního
léta", které se stalo jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí ve městě. Na programu
byl recitál amerického varhaníka Jamese Higdona, profesora této hudby University
Kansas. Dne 1. července se posluchačům představil Jan Kalfus z naší republiky, 29.
července Józef Serafin z Polska, 26. srpna Helmut Herrmann z Německa, 23. září
Bedřich Janáček, český varhaník žijící ve Švédsku. Cyklus zakončil 14. října koncert
Jaroslava Malanowicze, vystupujícího společně se sólisty a sborem opery Státního
divadla v Ústí n. Lab. pod taktovkou prof. Tomáše Fialy, protože původně ohlášený
Jan Bouchner onemocněl. Někteří z těchto umělců zde vystupovali již loňského roku.
Benefiční koncert
Dnech 11. září se na fotbalovém stadiónu uskutečnil "Benefiční koncert moderní
hudby", věnovaný ušlechtilé myšlence získávání prostředků na zajištění zaměstnání
pro lidi se změněnou pracovní schopností. Organizátorem této kulturní akce byla
firma "Electronic sound" z Litoměřic, respektive její majitel Eduard Svoboda.
Výtěžek byl věnován na konto výstavby chráněné dílny pro asi 25 občanů s uvedeným
handicapem, kteří byli již registrováni Úřadem práce v Litoměřicích. Záštitu nad
koncertem převzal "Výbor dobré vůle Olgy Havlové". Jedním z prvních sponzorů byl
Slavoj Litoměřice, který stadión zapůjčil bezplatně a firma Unipra, která se zavázala
postavit zdarma lešení na pódium. Zahájen byl v pátek podvečer. Je však třeba říci, že
přes veškerou snahu pořadatelů se ušlechtilá myšlenka, která stála u zrodu celé akce,
nezdařila pro malý zájem diváků, přestože vstupné 30 korun nebylo vysoké. Koncertu
se jich totiž účastnilo pouhých 230.
Přehlídka rómských skupin
V sobotu odpoledne byla v letním kině na Střeleckém ostrově zahájena
"Přehlídka rómských rockových skupin" z celých Čech.
Jazzové posezení
Také letos se konalo tradiční "Jazzové posezení". Uspořádáno bylo poprvé v
novém Domě kultury 5. prosince. Účinkovaly kapely "Albis jazz band", Martin
Kratochvíl a Tonny Ackerman z USA, trio V. Eckerta se Sandy Lomaxovou z USA,
bigband V. Kozla se sólisty Sv. Košvancem, J. Bažíkem Pavelkou a Jiřím
Kudrmanem.

VINOBRANÍ
Letošní vinobraní se konalo dne 3. října a bylo podobně jako v předchozích dvou
letech koncipováno jako akce kulturní. Zahájeno bylo dopoledne o půl desáté
průvodem "purkmistra a konšelů", kteří otevírali jednotlivé "hodokvasné krčmy",
stánky na náměstí a v přilehlých ulicích. O hodinu později město přivítalo "císaře
římského a krále českého Karla IV. s chotí a družinou". V tu dobu předváděly na
náměstí své umění skupiny historického šermu. Následoval koncert dechových kapel
Zájmové umělecké školy v Litoměřicích a z Německa. Po obědě na náměstí vyhrávala
mělnická kapela "Tancovačka". Od 14ti hodin vystupovaly countryové skupiny, od
15ti hodin zněly staropražské písničky.
Po nich zaujali místa na pódiu členové skupiny "Houpací koně" z Ústí n. Lab.
Večer od 19. hodiny vyhrávala na náměstí skupina Z. Mühlfeita, zatímco za rohem se

Lidická ulice změnila opět po roce na "Canal Stret", kde se před vinárnou "U sv.
Václava" hrál jazz. Ulice 5. května, která byla pro tuto příležitost "přejmenována" na
"Basin Street", byla vyhrazena pro skupinu "Country Signál".
TISK
Nezávislý Proud
Na počátku roku 1992 vycházely v Litoměřicích stále jedny, a to pod hlavičkou
"Nezávislý Proud. Týdeník litoměřického okresu". Vydával jej Václav Sedlák a
pracovali pro něj redaktoři Stanislav Löffelmann, Eva Skrčená a Jiří Zlatohlávek.
Administraci a inzerci obstarávala Blanka Sejkorová. Sídlo redakce zůstávalo v ulici
Na valech č. 21. Noviny tiskla Severografie s. p. Ústí n. Lab. Od čísla 3, vydaného 17.
ledna, pokračoval druhý ročník stálé jednostranné "Podřipské noviny", které od
letoška provázely "Litoměřické listy". Následovaly samostatné příležitostné rubriky
"Libochovicko" "Úštěcko" a také "Štětsko". Budoucí, mnohem dalekosáhlejší
proměny, signalizoval již úvodní redakční článek nového (druhého) ročníku, který
přitakával možnostem privatizace novin, k níž v tomto případě již došlo v loňském
roce. Informoval také o tom, že řada západočeských okresů "prodala své noviny
Západočeským novinám spol. s r. o., která je majetkem německého nakladatelství
Frankenpost v Hofu". Číslo 5 z 31. ledna již bylo připraveno v prostorách domu č. 1 v
Novobranské ulici. Přibrán byl také jeden redaktor navíc. Byl jím Kamil Ouvín. Od
počátku února vystřídala Jiřího Zlatohlávka Monika Vasiliadu. Koncem měsíce února
z redakce odešel Stanislav Löffelmann. Od začátku dubna došlo ke změně vydavatele,
kterým se namísto Václava Sedláka, stala "Vltava, spol. s r. o." z Českých Budějovic.
Dosavadní vydavatel se stal šéfredaktorem a redakční tým se zatím dále neměnil.
Pouze od poloviny dubna do něj přibyla fotoreportérka Hana Čecháková. Potom však
v polovině srpna z něj odešel Kamil Ouvín, kterého na počátku října nahradil Pavel
Verner. Již od počátku dubna sídlila redakce na Mírovém nám. č. 28.
Regionální noviny Proud
Stanislav Löffelmann, který koncem února odešel z redakce "Nezávislého
Proudu", začal vydávat vlastní periodikum. Nesly název "Proud. Regionální noviny" a
jejich první číslo vyšlo 27. února. V jejich tiráži je jako vydavatel uveden "Proud,
spol. s. r. o." Sídlo redakce, kterou kromě uvedeného šéfredaktora tvořili Jiří
Zlatohlávek (ten jenom do č. 4 ze 11. března), Lenka Jůnová (do č. 12 z 8. dubna) a
Pavla Skokanová (ta měla na starosti administraci a inzerci) bylo zprvu ve starých
prostorách původního "Proudu" v ulici Na valech č. 21. Elektronickou sazbu tiskla
Severografia Ústí n. Lab. Na č. 6 z 18. března se již podílel nový redaktor Miroslav
Smékal (do č. 16 z 24. dubna). Od č. 10 z 1. dubna nesly pozměněné hlavičku i název,
který nyní zněl "Regionální noviny Proud". Do č. 15 ze 17. dubna se vydavatel snažil,
aby vycházely dvakrát týdně, ale dařilo se mu to nepravidelně. Od č. 16 je vydával
jako týdeník. (Jeho vydavatel je v tiráži označen jako "Společnost s r.o. vydávající
Regionální noviny: Milena Rambousková, Pieta s.r.o. - AG Stern Mostecká ulice;
Josef Betlam Autobazar + Tržnice, Ulice 5. května; Miroslav Naimann, Autoservis
Ratio Štětí; Marcel Pokorný, Drogerie, Mírové náměstí; Petr Opolzer, Petra s.r.o.
Roudnice a Zdeněk Pravda, Junipra, Mlékojedská ulice). Číslo 29 z 24. července mělo
navíc ještě podtitul "České soukromé noviny" a v tiráži se poprvé objevila redaktorka
Iveta Pályová. Do té doby je od konce dubna redigoval Stanislav Löffelmann sám,
pouze s Marií Hubkovou, která měla na starost inzerci (od. č. 15 ze 17. dubna, kdy
vystřídala Pavlu Skokanovou. Číslo 29 z 24. července bylo poslední, které vyšlo v
poněkud zvětšeném formátu A 3. Od č. 30 (4. září) "Regionální noviny Proud. České

soukromé noviny" vycházely ve formátu polovičním, i když s více stranami. Přibyl
také redaktor Zdeněk Bláha. V této podobě a složení redakce potom noviny vycházely
až do konce roku. Již dne 23. prosince však vyšlo "nulté" číslo nového periodika,
nazvaného "České noviny. Týdeník severu", jehož šéfredaktorem byl Stanislav
Löffelmann. Redakce sídlela na Mírovém náměstí č. 10.

7. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Šíření bible
Dne 19. února proběhlo na Okresním úřadě v Litoměřicích slavnostní předání
knihy "Slovo na cestu" ředitelkám všech mateřských škol. Tato akce byla součástí
projektu společnosti "Living Bibles International" a Ministerstva školství České
republiky. Jeho cílem bylo předání této knihy, parafrázovaného překladu Nového
zákona do češtiny, do škol všech stupňů. Knihu vydalo pražské nakladatelství
Luxpress, které ji doprovodilo magnetofonovou kazetou, na níž byla převyprávěna
předními českými herci. Dne 28. dubna tuto knihu i s kazetou převzali od ředitele
uvedené firmy Jiřího Drejnara, kterého provázel jeho dlouholetý přítel, litoměřický
občan Miroslav Maňásek, také ředitelé základních a středních škol. - Téhož dne oba
zavítali také do zdejší věznice, kde předávali druhou knížku vydavatelství "Toužíš po
svobodě ?" všem vězňům, kteří o ni projevili zájem. Do vězeňské knihovny předali
třicet výtisků knihy "Slova na cestu". Ředitel věznice, Ivan Trpišovský, se vyjádřil, že
podobné knihy napomáhají uvězněným k alespoň poněkud optimističtějšímu pohledu
na svět a život sám.

Kříž na Radobýlu
Dne 7. května byl na Radobýlu litoměřickým biskupem ThDr. Josefem Kouklem,
za přítomnosti členů kapituly, přednosty okresního úřadu, starosty města a desítek
občanů, vysvěcen nový ocelový kříž, dopravený sem helikoptérou již 29. října
loňského roku. Nahradil starší litinový, zničený v listopadu 1984 vichřicí. Kříž se tak
znovu stal opravdovou dominantou města. Je vysoký sedm metrů s rozpětím ramen
přes tři a půl metru. Jeho hmotnost činí 1.100 kg.

Vystoupení skupiny z Malty
Dne 27. června vystoupila na Dómském náměstí se svým pestrým programem
tzv. "Evangelizační skupina" z ostrova Malty ve Středozemním moři.

"Hřejivé události"
Takto se jmenovala akce uspořádaná 23. září v Domě kultury. Na 800 dětí, žáků
3. a 4. tříd ze všech osmi litoměřických základních škol, zde obdrželo krásně
vypravenou knížku o stvoření světa, nazvanou "Šest rušných dní". Záštitu nad tímto
počinem převzal Okresní úřad a Školský úřad v Litoměřicích. Kromě představitelů
obou institucí se účastnili také vzácní hosté, jako prezident Mezinárodní biblické
společnosti pro Evropu, pan H. L. Raask ze Švédska a předseda Biblické společnosti
ČSFR, pan Jiří Drejnar.

Bohoslovecký konvikt

Celkem 62 posluchačů Teologického konviktu v Litoměřicích se dne 22. června
rozloučilo s letošním školním rokem i s naším městem. Koncelebrovanou mši svatou
sloužil, spolu se čtyřmi dalšími biskupy z diecézí Čech a Moravy, litoměřický biskup
ThDr. Josef Koukl. Po absolvování tohoto přípravného "nultého" ročníku
Bohoslovecké fakulty Univerzity Karlovy pokračovali od podzimu ve studiu v Praze a
Olomouci. - Již od 31. srpna zahájilo studium v konviktu celkem 73 uchazečů o
kněžské povolání z Čech i Moravy. Slavnostní mše na zahájení nového školního roku
v katedrále sv. Štěpána se účastnili také všichni biskupové z Čech a Moravy v čele s
arcibiskupem pražským a primasem českým Miloslavem Vlkem. Přítomen byl rovněž
ministr kultury České republiky Jindřich Kabát. Odpoledne byl přítomen na biskupské
konferenci, která byla odpoledne zahájena v konviktu.
Českobratrská církev evangelická
Po ukončení volebního období a svého poslaneckého působení v České národní
radě, se Zdeněk Bárta, zakladatel a první představitel Občanského fóra v našem
městě, vrátil od září ke svému kněžskému povolání. Centrem jeho působení se stal
dům zdejšího evangelického sboru v Rooseveltově ulici č. 7.

Bratrská jednota baptistů
Bratrská jednota baptistů v Litoměřicích se v dubnu rozhodla zřídit u Jiráskových
sadů, vedle "Červeného kostela" tzv. Azylový diakonský dům pro tři desítky starých a
opuštěných lidí. Chtěli tímto způsobem využít budovy v 50 letech zrušeného
katolického kláštera klarisek, využívaného donedávna jako internát Střední
pedagogické školy. Sbor jej letos od ní odkoupil. Přechodný domov zde mělo najít i
několik lidí, kteří "se ocitli na okraji společnosti, ale mají chuť se znovu zařadit do
běžného života". Při pokusu o realizaci této myšlenky se velmi angažovali zdejší
baptistický kazatel Jan Pospíšil a člen jednoty Vlastimil Malý. Litoměřický sbor
jednoty baptistů čítal asi 80 věřících. K bohoslužbám užívali vedlejší tzv. "Červený
kostel", postavený v roce 1901 německým sborem evangelické církve augsburské
konfese. Po druhé světové válce jej nějakou dobu užíval český sbor téže konfese,
později Československá církev husitská, která jej později pronajala jako sklad
nábytku. Až kolem roku 1968 se o něj začal zajímat zdejší sbor baptistů, který s
majitelem uzavřel dohodu o společném užívání. Před třemi lety byla díky podpoře
věřících ukončena jeho rekonstrukce, která si vyžádala jeden milion korun.
- Když v březnu letošního roku obdržel sbor žádost Evropské baptistické federace
o zorganizování letního pobytu dětí z oblasti postižené havárií atomové elektrárny v
Černobylu, nezaváhali ani na okamžik a začali jednat. Díky nim od 12. července
prožilo 22 dětí ve věku od šesti do třinácti let z ukrajinského Kyjeva a blízkého okolí
svoje prázdniny v Litoměřicích. Členové sboru si je rozebrali do rodin a zabezpečili
jim příjemný pobyt. Také pro ně uspořádali výlety do Prahy, Ploskovic a do Hřenska.
Největší radost však děti měly z možnosti koupání, protože u nich doma bylo ze
zdravotních důvodů stále ještě zakázáno. Městský úřad dotoval tuto charitativní
činnost sboru částkou 25.000 korun. Katolická "Charita" jim zase věnovala oblečení.

Svědci Jehovovi
Tato náboženská sekta, která byla před "sametovou revolucí" pronásledována a
kriminalizována si v získaném objektu v Pokraticích začala budovat tzv. "Sál
království". Z dobrovolných příspěvků se jim do konce února podařilo soustředit
částku 520.000 korun. Rekonstrukci prováděli svépomocí a za manuelní podpory

svých spoluvěřících z Teplic i Loun.

8. ZDRAVOTNICTVÍ
TRANSFORMACE ZDRAVOTNICTVÍ
Dnem 1. ledna vznikla v souvislosti s transformací z bývalého Okresního ústavu
nová zdravotnická zařízení s právní subjektivitou. V našem městě to byla v prvé řadě
Městská nemocnice v Litoměřicích. Městská rada jmenovala s platností od 1. ledna
jejím ředitelem MUDr. Jiránka. Od 1. dubna se změnil její statut z rozpočtové
organizace na příspěvkovou. Pro jeden z nejvyšších výskytů ischemických
onemocnění srdečních v oblasti její působnosti byla na setkání amerických a českých
lékařů, které se od 30. března do 4. dubna konalo v Praze, zařazena do amerického
grantového systému. Američtí lékaři ze Stenfordské univerzity si při této příležitosti
zdejší nemocnici prohlédli a konstatovali, že jejich celkový dojem je velmi dobrý.
Koncem května dostala nemocnice od Čechů žijících ve Švýcarsku velkolepý dar,
několik "umělých ledvin" (dialyzačních monitorů). Iniciátorem byl Doc. MUDr. Karel
Záruba, zakladatel věhlasného dialyzačního střediska v Zürichu. Ve druhé polovině
září přijela do Litoměřic skupina lékařů z Kalifornie znovu, aby se dohodly konkrétní
podmínky předběžné domluvy z dubna. Od října byl potom ve zdejší nemocnici
realizován projekt tzv. sekundární prevence ischemické choroby srdeční, v níž měl
litoměřický okres smutné prvenství v rámci celé ČSFR. Vlastní pomoc americké
strany spočívala v doškolení zdejších lékařů v dané problematice, v darování
technického vybavení (počítač, ergometr), které mělo sloužit k vyšetření všech
pacientů nemocnice, a to nejen v rámci zmíněného projektu. Americká strana se také
zavázala poskytnout účinné, ale zároveň drahé léky ke snižování krevních tuků,
popřípadě rovněž takové, které byly v naší zemi nedostupné.
- Samostatným právním subjektem se hned od 1. ledna tohoto roku stala také
Okresní hygienická stanice v Litoměřicích, jejímž sídlem byl dům na Mírovém
náměstí č. 35 a Okresní lékárenská služba v Litoměřicích, sídlící ve Svatojiřské ulici
č. 30. Ta byla financována zdravotnickou pojišťovnou a zařazena byla do druhé vlny
privatizace. Na přelomu února a března vstoupila do kontaktů s brněnskou firmou
AUDITING CS, která potom do konce dubna vypracovala pro všech jedenáct lékáren

litoměřického okresu privatizační projekty.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Již od 1. listopadu předchozího roku existovala "Všeobecná zdravotní pojišťovna
v Litoměřicích", jejímž sídlem se stalo dosavadní ředitelství Okresního ústavu
národního zdraví ve Svatojiřské ulici č. 30. Dne 4. června vyjádřilo zastupitelstvo
souhlas s převodem tohoto objektu do vlastnictví města a s jeho dlouhodobým
pronájmem pojišťovně. Zatímco během prvních dvou měsíců její existence bylo třeba
především řešit personální a materiální otázky, od počátku roku letošního začaly být
uzavírány prvé smlouvy mezi touto pojišťovnou a jednotlivými nově vzniklými
zdravotnickými subjekty okresu. Jednalo se o Městskou nemocnici Litoměřice,
Podřipskou nemocnici s poliklinikou v Roudnici n. L., polikliniku Libochovice a
Lékárenskou službou. Smlouvy se týkaly porovnání finančních prostředků, které byly
zatím v rozpočtu České republiky, s odpovídajícími zdravotnickými a lékárenskými
výkony. Jejich uzavření bylo prvním krokem při řešení vztahů nové zdravotní
pojišťovny a zdravotnických zařízení. Následoval přechod od tzv. "agregovaných
účtů" k účtům individuálním. Funkční ve výdajové i příjmové sféře však začala být až
od roku 1993.
Školy v přírodě
Letos naposledy vyjely děti v zimě na tzv. "školy v přírodě". Této formy
cestování za zdravým vzduchem se během ledna a února zúčastnilo celkem 1.060 dětí
z okresu. Pobyt byl čtrnáctidenní a byl spojen s lyžařským výcvikem. Rekreační
pobyty dětí z oblastí s nezdravým ovzduším hradilo ministerstvo školství
prostřednictvím Školského úřadu v Litoměřicích.
Chřipková epidemie
Na přelomu ledna a února řádila na Litoměřicku chřipková epidemie natolik, že
podle rozhodnutí tzv. "okresního protichřipkového výboru" musely být zakázány
návštěvy nemocných ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních okresu a v
zařízeních okresního ústavu sociálních služeb.

Sdružení zdravotně postižených
Zdejší invalidé byli organizováni ve "Sdružení zdravotně postižených", které
mělo svoje sídlo v Michalské ulici č. 8/12. Poskytovalo m.j. veškeré informace o
léčebných a rekondičních pobytech pro onemocnění onkologická, diabetická, pro
kardiaky, astmatiky, tělesně postižené, zrakově i sluchově postižené. Lidé, kterých se
činnost sdružení týkala zde nacházeli pomoc i v řadě dalších oblastí.

Arcus
Společnost přátel onkologicky postižených pacientů "Arcus" vznikla první
květnový týden, kdy v salonku Divadla Karla Hynka Máchy uspořádala besedu s Dr.
Křížovou, známou moderátorku televizního pořadu "Lékař a vy", která nyní působila
jako šéfredaktorka časopisu "Naše miminko". Byla rovněž štědrou sponzorkou
litoměřického Arcusu. S sebou přivedla MUDr. Hovorku, odborníka na čínské
léčitelství metodou akupunktury. O příjemné překvapení se postaral starosta ing.
Zdeněk Rosol, který na besedu pozval televizní moderátorku Saskii Burešovou. Při
společnosti se vytvořila skupina manželek významných místních podnikatelů, které se
rozhodly nemocným finančně pomáhat. Byly to paní E. Horejsková, Y. Khonová, J.

Betlamová, P. Stejstalová a M. Králová. Připojily se také manželka starosty L.
Rosolová, i manželka přednosty okresního úřadu.
- Po celý druhý květnový týden pobývali pacienti postižení rakovinou na
zámečku ve vsi Kravsko nedaleko od Znojma. Rekondiční pobyt vykorespondovala
předsedkyně litoměřické pobočky společnosti "Arcus" Jaroslava Vrbová.
- Společnost také financovala rady pro onkologicky nemocné, otiskované
pravidelně ve zdejších novinách "Nezávislý Proud".

Pedagogicko psychologická a manželská poradna
Od začátku října začaly obě instituce, t.j. Pedagogicko psychologická, jejíž
ředitelkou byla PhDr. Jana Junková, a Manželská poradna pracovat pod jednou
střechou v rekonstruovaném objektu bývalé mateřské školy v Palachově ulici č. 18.
Bylo to logické, neboť činnost obou poraden na sebe těsně navazovala. Do manželské
poradny přicházelo ročně 60 až 70 párů nezletilých snoubenců a 120 až 150
manželských párů.

9. MLÁDEŽ A SPORT
OKRESNÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Soutěž o nový název
Okresní dům dětí a mládeže v Litoměřicích (do roku 1990 Dům pionýrů a
mládeže) vyhlásil 3. ledna "soutěž o nový název". Za podmínku si stanovil, aby byl
jednoslovný. Na dobrý nápad však nikdo nepřišel, takže zůstalo u "starého"
označování, zavedeného v roce 1990.
CIVILNÍ SLUŽBA
Dnem 16. ledna vstoupil v platnost zákon č. 18/92 Sb. o civilní službě, který
mladým mužům umožňoval nenastoupit k výkonu vojenské základní služby. Byla jí
míněna služba, kterou byl občan, jenž měl nastoupit na vojnu, povinen vykonat,
"jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonat základní
vojenskou službu". Byla ovšem o polovinu delší než prezenční služba.
JUNÁK
Na památku Karla Hynka Máchy, který 23. října 1836 běžel z Radobýlu pomáhat

hasit požár stodol na předměstí (v místech mezi dnešní ulicí Na Kocandě a
Růžovkou), konali letos zdejší skauti druhý ročník svého vlastního štafetového běhu
pětičlenných hlídek z vrcholu Radobýlu na okraj města. Byl uspořádán litoměřickým
1. oddílem "Kondoři" a 13. oddílem z Prahy, pod záštitou střediska Junáka "Radobýl"
v Litoměřicích. Nejlepšími hlídkami se staly Světlušky a Vlčata z našeho města. Trať
dlouho 2.500 metrů uběhla nejlepší hlídka v čase 8,02 minuty. Akci sponzorovalo
hodnotnými cenami Knihkupectví Karla Hynka Máchy.
SPORT
Rada pro tělovýchovu a sport
První den měsíce února se konala schůzka zástupců organizací, zabývajících se
tělesnou výchovou, aby ustavili poradní a koordinační orgán přednosty Okresního
úřadu Litoměřice v problematice mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada měla přispívat
ke vzájemné spolupráci všech sportovních organizací s městskými a obecními úřady.
Na prvním jednání byl schválen její plán práce , základní úkoly a doporučení pro
osmnáct nejdůležitějších akcí s mezinárodní účastí, jako Závod míru mládeže, soutěže
v kolektivních a individuálních sportech, letní tábory Junáka a Sokolské hry. V
diskusi přítomní hovořili o problémech finančního zabezpečení a činnosti
jednotlivých organizací, využívání tělovýchovných zařízení a také o možných
variantách sponzorství. Ze speciálních dotací část finančních prostředků pokrývat
náklady provozu bazénů a zimních stadionů.
Lyžařský vlek
Tělovýchovná jednota Slavoj vybudovala pro zimní sezónu 1991/1992 lyžařský
vlek nad Lbínem. V případě dobrých sněhových podmínek, sem organizovala o
víkendech kyvadlovou autobusovou dopravu. Sníh však napadl až v polovině února a
nevydržel dlouho, takže si jej občané příliš neužili.
Karneval na ledě
Děti z 11. Mateřské školy z Mládežnické ulice č. 11 uzavřely svoji bruslařskou
sezónu 1991/92 karnevalem na ledě, uspořádaným 12. března. Bruslařským výcvikem
prošlo 52 dětí.

Minikáry
Federace minikár Československého autoklubu, Český autoklub Litoměřice a
Okresní dům dětí a mládeže uspořádaly ve dnech 19. - 20. června XIX. přebory České
republiky v závodě minikár. Třídenních závodů se účastnilo celkem 80 závodníků s
doprovodem dalších tří stovek mechaniků a rodičů. V závodě družstev zvítězilo
družstvo severních Čech. Ubytování pro všechny zajistila 5. Základní škola ve
Svojsíkově ulici, stravování Centrální školní jídelna tamže.
Štít města Litoměřic
Ve dnech 19. a 20. září se v hale zdejší 6. Základní školy uskutečnil již 42. ročník
tradičního turnaje v košíkové mužů "O štít města Litoměřic". Účastnilo se jej šest
družstev z I. i II. národní ligy (Sokol Hradec Králové, Baník Roudnice, Baník
Sokolov, Slavoj Litoměřice VTJ VTŽ Chomutov a Bohemians Praha. Domácí tým se
poprvé představil pod vedením nového trenéra Mgr. Aleše Žáka i ve značně omlazené
sestavě. V konečném pořadí, v němž se na prvním pořadí umístil Baník Sokolov, se
Slavoj Litoměřice zařadil na třetí místo.

SLAVOJ LITOMĚŘICE
Stolní tenisté
Stolní tenisté Slavoje Litoměřice úspěšně zakončili ročník 1991/1992 I. národní
ligy. V novém ročníku 1992/1993 se stali jediným severočeským zástupcem v této
druhé nejvyšší soutěži. Klasifikační komise Severočeského oblastního svazu stolního
tenisu vyhodnotila jako nelepšího hráče této sezóny litoměřického Pavla Zajíčka. Na
třetím a čtvrtém místě byli rovněž zdejší občané, Miroslav Jílek a ing. Pavel Šumera.
Hned v prvním utkání I. národní ligy však hráli se západočeským Sokolovem
nerozhodně.
Fotbal
Během května byl uspořádán již sedmý ročník dorosteneckého turnaje "Pohár
města Zahrady Čech". Jejich iniciátorem byl v roce 1985 František Arnold z
Fotbalového klubu VTJ Teplice. Na hodnotné ceny přispěli sponzoři, jako výstaviště
"Zahrada Čech", Okresní fotbalový svaz v Litoměřicích a od soukromých podnikatelů,
především od Zelinářství paní Králové, pana Kvapila a Rycheckého. Vítězem se stalo
mužstvo Fotbalového klubu Teplice, oddíl pořádající Tělovýchovné jednoty Slavoj
Litoměřice obsadil místo čtvrté.
Šermíři
Po startu Marka Krále na Mistrovství světa kadetů v Bonnu a vítězství družstva
žáků v kordu na Přeboru České republiky v Karlových Varech vybojovali mladí
šermíři Slavoje Litoměřice ve dnech 20. a 21. června v Nové Dubnici mistrovský titul
Československé federativní republiky. Pro oddíl, který byl vedený MUDr. Valtou a
sponzorován zelinářskou firmou Král, to byl úspěch historický. Celkově se zdejší
oddíl šermířů zařadil v uplynulé sezóně na 5. místo v rámci České republiky a Jan
Player se vypracoval dokonce na druhé pořadí.
Veslaři
Ve dnech 29. a 30. srpna proběhla za celkem nevelké účasti oddílů z naší
republiky "Mezinárodní litoměřická regata". Naopak se zvýšila účast zahraničních
oddílů, a to především z území bývalé NDR, odkud jich přijelo pět. Z pořádajícího
veslařského oddílu Slavoje Litoměřice zvítězila v kategorii starších žáků párová
čtyřka s kormidelníkem, kterou tvořili Libor Stejskal, Michal Skácel, Marek
Sehnoutek, Danihel Bogdanovski a Vít Švadlenka. Ve skifu dorostenců byl na prvém
místě Miroslav Tutter a ve skifu juniorů Jan Vahalík, letošní mistr světa juniorů z
kanadského Montrealu v párové čtyřce. Ve dvojskifu mužů veteránů se prosadili ing.
Milan Bruncvík s ing. Jaroslavem Ježkem. Ve čtyřce párové dorostenců zvítězila
posádka ve složení Miroslav Tutter, Michal Grunt, Oldřich Hašler a Petr Gregor.
Basketbal
Basketbalové družstvo mužů hrálo na podzim v 1. národní lize. Ve dnech 24. a
25. se v Litoměřicích hrálo severočeské derby mezi Slavojem Litoměřice, Baníkem
Most a Baníkem Ústí n. Lab. Přestože zdejší mužstvo v úvodním zápase Mostu
podlehlo, celkové vítězství si uniknout nedalo.
SLOVAN LITOMĚŘICE
Basketbal

Dorostenky Slovanu Okresního domu dětí a mládeže Litoměřice vyhrály bez
ztráty jediného bodu soutěžní sezónu 1991/1992. Titul vítěze přeboru Severočeské
oblasti tedy putoval do našeho města, kde má ženský basketbal dlouhou tradici. Na
titul čekaly také ženy Slovanu Litoměřice, které o něj bojovaly 28. března v
posledním odloženém utkání oblastního přeboru v Lounech. Zdejší ženy v něm
zvítězily a postoupily tak do II. národní ligy.
- Muži hráli v okresním přeboru, který na začátku dubna skončil jejich celkovým
vítězstvím v konkurenci osmi mužstev.
LITOKAN
Judisté jednoty Litokan při 8. základní škole, které vedli trenéři Václav Červín a
Jaroslav Slabý, si velmi dobře vedli v dorostenecké kategorii na "Mezinárodní velké
ceně", uspořádané 4. a 5. dubna v Bratislavě. V konkurenci pěti států tam změřilo
svoje síly celkem 200 závodníků. Ve váze do 60 kg zvítězil suverénním způsobem
zdejší Pavel Sukovský. Vzestupnou formu ukázal také Petr Novák, který ve váze do
65 kg obsadil druhou příčku. Oba si tak vybojovali nominaci na soustředění národního
mužstva před mezinárodním mistrovstvím ve Francii.
- Další velkou událostí bylo společné soustředění litoměřických a italských
judistů, které začalo 16. dubna na 8. Základní škole. Dva dny nato proběhl v obou
tělocvičnách této školy mezinárodní turnaj vyznavačů tohoto sportu z Polska, Itálie a
Československa.
- Na mistrovství České republiky, konaném 25. dubna v Plzni, kde na čtyřech
žíněnkách bojovalo na 250 judistů, získali zdejší dorostenci dvě medaile. Pavel
Sunkovský získal stříbrnou v kategorii do 60 kg, Petr Novák bronzovou v kategorii o
pět kilo těžších.
- V sobotu 16. května proběhl v holandském městečku Venray za účasti pěti
stovek závodníků 125 oddílů z patnácti zemí Evropy velký mezinárodní turnaj v judu.
Naše barvy reprezentovalo 17 sportovců litoměřického oddílu Judo Club Litokan při
zdejší 8. Základní škole. Zpět přivezli celkem devět medailí! Zlaté si vybojovali Jiří
Pokorný (mladší žáci, váha do 38 kg) a Vladislav Pilnay (mladší žáci, váha + 42 kg).
Stříbrnou byli oceněni Lukáš Kundrát (starší žáci, váha + 55 kg) a Zuzana Kopečková
(mladší žákyně do 52 kg). Bronzových medailí bylo pět. Získali je Jaroslav Silvanský
(mladší žáci, váha do 32 kg), Miroslav Šikula (mladší žáci, váha do 34 kg), Marie
Špicová (mladší žákyně, váha do 30 kg), David Lorenc (starší žáci, váha do 35 kg) a
Ivana Milfajtová (starší žákyně, váha do 48 kg).
- Litokan byl úspěšný i na mezinárodním turnaji, který byl uspořádán první
červnový týden v Paříži. V reprezentačním osmičlenném družstvu České republiky
bylo šest závodníků z Litoměřic. Český tým získal i jejich přičiněním v tvrdé
konkurenci druhé místo.
- Dne 3. října se ve Frankfurtu nad Mohanem konalo Mezinárodní mistrovství
Spolkové republiky v judo starších dorostenců do 18ti let, na který přijelo kolem půl
tisícovky sportovců. Mezi nimi také 12 z Československa. V kategorii do 60 kg zde
vybojoval zlatou medaili člen tohoto oddílu, sedmnáctiletý Pavel Sunkovský.
- Na říjnovém mistrovství družstev starších žáků České republiky v Prachaticích
se Litokan umístil jako druhý, neboť měl smůlu při losování do první skupiny, kam
spolu s ním byli zařazeni právě nejtěžší soupeři. Za těchto okolností se jednalo o
úspěch, neboť prohráli pouze jednou.

- Dne 31. října se v Opavě konalo Mistrovství České republiky v kategorii

starších žáků. Mezi dvaceti oddíly, které se turnaje zúčastnili byl litoměřický
LITOKAN opět nejlepší.
- Místní judistický klub Základní škole se ve dnech 7. a 8. listopadu stal
pořadatelem akce nazvané "LITOKAN-CUP 92". Soutěžili zde mladší žáci. Těch se z
celkem osmnácti oddílu sjelo na 140. Tento vrcholný turnaj sponzorovaly firmy
Gesto, Schlike, Fecit, J. Horejsek, Iwex, Gramo - audio - video, Tippo Pospíšil,
Kasuh, Pivovar Litoměřice, Ekos, Hrnčíř, Unima, Komerční banka, řeznictví
Vomáčka, Městský úřad Litoměřice, Okresní úřad Litoměřice a Dům kultury. Úspěch
zdejších mladých sportovců byl obrovský. V Litoměřicích zůstalo pět titulů mistra
České republiky, dvě stříbrné medaile a čtyři bronzové, což tvořilo téměř polovinu z
jejich celkového počtu. Litokan zvítězil také v celkovém bodování. Mistrovství
probíhalo v Domě kultury.
- Také děvčata měla úspěchy. Z mezinárodního turnaje, který se konal 21. a 22.
listopadu v Jablonci n. Nis., si přivezly celkem 14 medailí. Míša Kavková přivezla
sama dvě zlaté, když vyhrála v kategorii starších žákyň i mladších dorostenek.
- Ve dnech 5. a 6. prosince bojovali zdejší judisté na dvou místech o postup do
vyšších soutěží. Dorostenci na turnaji v Opavě postoupili do 1. ligy. Také v
kvalifikaci do 1. národní ligy mužů přešli litoměřičtí sportovci suverénně přes
všechna družstva a rovněž postoupili. Sponzory obou soutěží byly firma Ekos Hrnčíř
a Česká národní investiční společnost Litoměřice.
SOKOL
Sokol Litoměřice
Letošního roku slavil litoměřický Sokol sto let od svého založení. Městská rada
doporučila zastupitelstvu ke schválení prodej budovy bývalého kulturního domu "Na
Hrádku" tělovýchovné jednotě "Sokol". Prodej za symbolickou cenu 100 korun byl
městským zastupitelstvem 23. dubna schválen, přestože právní nárok nebyl naplněn,
"převážilo morální hledisko". Převod byl však podmíněn stavebními úpravami
objektu. Již v minulosti Sokolům z Litoměřic tento objekt patřil. Koupili jej v roce
1936, kdy si za tímto účelem vypůjčili od Smíchovského pivovaru v Praze 120.000
korun. Za okupace jej ovšem zabrali Němci a v 50. letech znovu odbor školství a
kultury Okresního národního výboru.
- Litoměřická sokolská jednota uspořádala 18. května v sále Základní školy v
ulici Boženy Němcové již podruhé setkání členů Sokola. Kromě členů jednoty byli na
toto jednání, nazvané "Sokol dnes a zítra", zváni všichni občané města.
Sokol Pokratice
Andrea Stříbrská, členka oddílu trampolinistů, vystoupila dne 10. května v Praze
dvakrát na stupeň vítězů. Poprvé to bylo když získala zlatou medaili ve skocích
jednotlivců, podruhé o málo později, když spolu s Janou Bittnerovou z Brna získala
rovněž zlatou v synchronních skocích. Na druhém místě ve druhé kategorii se umístila
Pavla Semeráková, na třetím Lenka Mončeková, rovněž z pokratického oddílu.

ZÁVOD MÍRU JUNIORŮ
Letos byl ve dnech 27. až 31. května uspořádán jubilejní, již 20. ročník tohoto
etapového závodu. Zápolení cyklistů se opět odehrávalo na silnicích v okolí Litoměřic
a Roudnice n. L. Hlavní pořadatel - cyklistický oddíl TJ Slavoj Terezín - zajistil účast
půldruhé stovky závodníků, z nich dvě třetiny tvořili naši reprezentanti a jednu

padesát závodníků z celkem deseti zemí Evropy (Dánska, Holandska, Chorvatska,
Itálie, Německa, Norska, Polska, Ruska, Srbska a Švýcarska. Ředitelem závodu byl
jmenován PaedDr. Václav Lončák. V Litoměřicích cyklisté startovali a také finišovali
ve třetí etapě dne 29. května. Městem projížděli také v závěrečné šesté etapě.
Celkovým vítězem se stal Petr Herman z Břeclavi, králem vrchařů René Andrle, který
vyrůstal v Terezíně.

10. ŽIVOT LIDÍ
První noví občánci
Vůbec první novorozeně letošního roku spatřilo světlo světa v Podřipské
nemocnici 18,25 hodin. Byla to holčička paní Šárky Filipové z Radovesic. V
Litoměřicích se jako první o dvě hodiny později narodil chlapeček zdejší občance paní
Ivetě Dolečkové.

ÚŘAD PRÁCE
Problémy Úřadu práce v Litoměřicích
Na počátku letošního roku sídlil Úřad práce v Litoměřicích na dvou místech. Pro
jeho potřeby však byl již vyčleněn objekt v Michalské ulici č. p. 259/12, který dříve
sloužil Městskému oddělení Veřejné bezpečnosti. Protože byl v dezolátním stavu,
připravovala se jeho rekonstrukce. Úřad se potýkal i s dalšími okruhy problémů, které
spočívaly v metodice, vágní legislativě, s informačními nedostatky a podle slov Ivana
Vilíma, jeho ředitele, byly také obecné "koncepčně filosofické problémy".
Vývoj nezaměstnanosti
Ke konci měsíce února bylo v evidenci zařazeno celkem 2.464 uchazečů o
zaměstnání, z nichž jenom 1.378 (56%) pobíralo podporu. Za měsíc březen Úřad
práce zaregistroval dalších 287 nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce byli vedeni
celkem 2.294 uchazeči o práci neboť mezitím jich bylo 457 z evidence vyřazeno, 344
byli umístěni nebo si našli zaměstnání sami. Během léta (červen až srpen) se procento
nezaměstnanosti v našem okrese pozvolna snižovalo. Nejvyšší míru nezaměstnanosti
měla Roudnice n. L. (v červnu 5,6%, v srpnu 4,8), zatímco Litoměřice měly na konci
srpna pouze 1,7% uchazečů o zaměstnání. Na konci října bylo v celém okrese
evidováno celkem 1.791 uchazečů o zaměstnání (z toho 1.095 žen a 252 občanů se
změněnou pracovní schopností), což bylo o 77 nezaměstnaných méně nežli ke konci
září. Na uvedený celkový počet připadalo ke 31. říjnu 1.020 volných pracovních míst.
Úřad práce v Litoměřicích se dařilo snižovat míru nezaměstnanosti i tím, že napomohl
k vytvoření 690 "společensky účelných pracovních míst", které byly postupně do
posledního obsazeny.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Přenesení pravomoci na městský úřad
S platností od 1. ledna 1992 se podpora v nezaměstnanosti začala vyplácet pouze
po dobu prvních šesti měsíců. Poté nárok na ní zanikal. V tom případě se uchazeč,
kterému se nepodařilo práci najít mohl obrátit na příslušný pověřený městský úřad,

kde mu odbor sociální péče potom vyplácel dávky. Pověřeným úřadem se stal také
Městský úřad Litoměřice, do jehož působnosti se v tomto směru dostaly obce,
Bohušovice n. O. (+ Hrdly), Brňany, Brozany (+ Dolánky a Hostěnice). Drahobuz (+
Břehoryje a Strážiště), Hlinná (+ Kundratice a Lbín), Křešice (+ Sedlec, Třeboutice a
Záhořany), Libochovany (+ Řepnice), Litoměřice (+ místní části Miřejovice,
Pokratice, Tlučeň, Za nemocnicí a Předměstí), Kamýk, Malíč, Michalovice,
Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice (+ Maškovice, Myštice, Těchobuzice, Velký Újezd,
Vinné), Býčkovice, Chudoslavice, Staňkovice, Polepy (+ Encovany, Hrušovany,
Libínky, Okna a Třeboutičky), Rochov, Terezín (+ České Kopisty, Nové Kopisty a
Počáply), Travčice (+ Nučničky), Trnovany (+ Podviní), Třebušín (+ Dolní a Horní
Týnec, Kotelice a Řepnice), Velké Žernoseky, Vrutice (+ Svařenice), Žalhostice a
Žitenice (+ Pohořany a Skalice).

NEGATIVNÍ JEVY
Přestřelka ve městě
V noci ze soboty na neděli došlo k pokusu o vyloupení Lesního závodu v
Masarykově ulici. Pachatelé, kteří do něj vnikli rozbitým oknem, ovšem netušili, že je
střežen jednak elektronickým bezpečnostním systémem, jednak bezpečnostní
agenturou z Lovosic. Službu měl v tu noc její majitel Karel Schingler. Ten stačil o
vloupání telefonicky uvědomit policii a po několika varovných výstřelech sám
jednoho z pachatelů zadržel. Druhý ovšem ještě stačil vyndat z jejich auta loveckou
pušku a policisty, kteří mezitím dorazili na místo, začal ostřelovat nejprve broky a
poté olověnými náboji. Tři z policistů zranil. Navíc se mu podařilo zadržet
kolemjdoucího mladého muže, kterého chtěl využít jako rukojmí a vyměnit jej za
spolupachatele. Policisté na jeho podmínku přistoupili a oba lupiči začali prchat do
noční tmy. Na terezínské křižovatce se je však policistům podařilo zadržet. Jednalo se
o devatenáctiletého a dvaadvacetiletého sourozence z Teplic. Incident vzbudil ve
městě velký rozruch.
Žádosti o zbrojní pas
Vzhledem k prudce se zvyšujícímu počtu násilných trestných činů žádalo mnoho
občanů o vydání zbrojního pasu, aby si mohli zakoupit zbraň. Během ledna a února
vydali pracovníci správního oddělení Okresního ředitelství Policie České republiky
takovýchto oprávnění celkem 324. Žádali o ně většinou soukromí podnikatelé.
Věznice
Nedostatek pracovníků v soudnictví vedl m.j. k přeplnění věznic obviněnými. V
litoměřické bylo v srpnu na 460 osob v tzv. vyšetřovací vazbě, přičemž její kapacita
připouštěla pouze 344 osob. Byli tu však i odsouzení, kteří na jedné straně měli ze
zákona pracovní povinnost, na druhé straně byl nedostatek práce. V minulosti tvořili
tito lidé pracovní čety, které jezdily za zaměstnáním na staveniště Pozemních staveb a
do Rybeny Žalhostice. Nyní je tyto podniky již nepotřebovaly
DEMOGRAFIE
Vývoj počtu obyvatel
Rok

Celkem

Češi

Němci

Poznámka

1950
národnost neuváděna
1961
1970
1980
1991
1992

14.035 1)
16.830
19.595
23.835
26.013
25.957

2)
2)
3)
5)
7)

Německá
"
18.660
22.660
24.637

"
210
152 4)
102 6)

"

Nesledováno

1) Bez vojska.
2) Bez vojska, včetně připojené obce Pokratice (od 1961), které měly 723
obyvatel.
3) Bez vojska, včetně integrovaných obcí Hlinná (82), Kundratice (5), Lbín (15),
Tlučeň (36), Kamýk (161), Miřejovice (165), Mlékojedy (228), Trnovany
(111) a Podviní (163).
4) Při sčítání zjišťovány i další národnosti. Viz pozn. 6.
5) Včetně integrovaných obcí Kamýk (119 obyvatel), Miřejovice (146) a Tlučeň
(29). Nadále tvoří město (statisticky) části Litoměřice - město, Předměstí, Za
nemocnicí a Pokratice.
6) Při sčítání zjišťovány i další národnosti. Na rozdíl od předchozího se vedle
české vykazovala také národnost moravská a slezská (předtím společně).
Podobně byla při sčítání lidu v roce 1980 byla národnost rusínská a ukrajinská
sloučena v jeden údaj, v roce 1991 byly sledovány odděleně. Viz dále.
7) Včetně Miřejovic.
Pohyb obyvatelstva
Údaje

1991

1992

26.105
12.707
13.398

26.159
12.739
13.420

Živě naroz. dětí
(z toho muži)

383
182

348
178

Počet úmrtí
(z toho muži)

259
147

210
113

Uzavřené sňatky
Ukončené rozvody
Do města přistěhovalí
Z města vystěhovalí

190
119
801
800

202
130
822
758

Počet obyvatel k 31.12.
(z toho muži)
(ženy)

BYDLENÍ
Bytová otázka
Bytová otázka zůstávala stále velmi ožehavým problémem. To se týkalo jak
přidělování bytů, tak jejich oprav a údržby. Na konci prvního čtvrtletí sestával bytový
fond města z 4.172 bytů, dalších 190 bylo ve vlastnictví státu a ve správě Městského
bytového podniku. Další byty byly součástí vlastnictví Stavebního bytové družstva

Secheza Lovosice. Od srpna 1991 do 31. března letošního roku bylo prodáno přes 230
bytů do vlastnictví občanů formou prodeje bytů či částí domů, 28 bytů získali občané
v rámci restitucí, o dalších 74 bytů v sedmnácti domech bylo tou formou žádáno. Ke
stejnému termínu zůstávalo celkem 135 bytů volných a z toho bylo 58 navrženo či již
přiděleno k opravě na vlastní náklady žadatelů, 66 dlouhodobě vyčleněno k opravám,
5 bytů bylo obsazeno protiprávně a 21 připraveno k předání. Z prodeje zatím
zůstávaly vyčleněny domy historického jádra města. V celkovém souhrnu bylo na
obnovu bytového fondu třeba minimálně 300 milionů korun.
Zvýšení nájemného a služeb
Podle vyhlášky č. 15/92 došlo na počátku tohoto roku ke zvýšení zálohy na
služby, které bylo z nájemného vyčleněno o 35%. Ke zvýšení samotného nájemného,
a to o celých 100%, došlo od 1. července.
Prodej domů
Po předchozích jednání schválilo dne 23. dubna městské zastupitelstvo prodej
prvních domů ve starší zástavbě dosavadním uživatelům bytů. Jednalo se o celkem 36
domů roztroušených po celém městě v ulicích Pekařské (107/12 a 543/14), Dómské
(č. 124/2 a 125/6, Bójské (č. 831/1), Bratří Mrštíků (776/9), Dykově (č. 142/15),
Eliášově (č. 1705/15), Karla IV. (č. 1231/10 a 1230/4), Marie Pomocné (743/40, 49/7,
291/46 a 511/8), Kubelíkově (č.1704/6 a 1703/5), Nádražní 587/4), Resslově (910/6),
Šaldově (602/9, 611/11 a 571/13), Svatováclavské (436/10), Třebízského (795/5 a
769/3), Vančurově (901/8), Veitově (290/3), Zahradnické (449/15) a Pobřežní (č.
801/8). Větší komplex domů byl určen k prodeji ve Švermově ulici (777/25, 1152/32,
1162/34, 786/27, 544/5, 761/23, 785/29 a 1165/38).
VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY MĚSTA
Otto Habsburk
Dne 28. června projel naším městem prezident Panevropské unie, poslanec
Evropského parlamentu a velmistr řádu Zlatého rouna Otto Habsburský. Mezi lidmi
se říkalo, že si jede pro restituci, ve skutečnosti však v doprovodu manželky Reginy a
dcery Moniky směřoval na vernisáž výstavy "Habsburkové a Čechy ve 20. století",
která byla téhož dne odpoledne otevřena na zámku v Ploskovicích. Úvodní slovo k
tématu výstavy pronesl PhDr. Jiří Rak z katedry sociálních věd Filosofické fakulty
University Karlovy. Po vernisáži odejela celá rodina Otty Habsburského do Litoměřic,
kde byl na radnici přijat starostou a poté v biskupské rezidenci zdejším biskupem.
Václav Havel
Ve středu 16. prosince se při své cestě do severních Čech zastavil na chvíli v
Litoměřicích exprezident Československé federativní republiky. S doprovodem
vedení Severočeské galerie a sochaře Jiřího Sozanského i jeho ženy Olgy Sozanské
navštívil bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie, v němž byla ještě stále
instalována výstava "Baroko a dnešek".

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Sdružení obce legionářské
Dne 5. března byla v Litoměřicích obnovena činnost "Sdružení obce

legionářské", násilně ukončená po roce 1948. Na ustavující schůzi se shromáždili jak
poslední žijící legionáři z 1. světové války, tak zahraniční vojáci bojující na všech
frontách 2. světové války. Sdružení bylo vytvořeno v rámci Svazu bojovníků za
svobodu a tvořilo jeho organickou součást. Celkem 65 bývalých československých
vojáků vzdalo minutou ticha poctu jak těm, kteří padli v bojích, tak těm, kteří se
obnovy demokracie nedožili. Členové sdružení si na svém zasedání potom připomněli
osudy někdejší Obce legionářské a seznámili se s novými stanovami. Vzhledem k
věku většiny přítomných bylo pochopitelné, že jejich významnou součást tvořily
články, řešící problematiku přestárlých členů, invalidů a pozůstalých.

Karel Pejml
V neděli 26. dubna zemřel v Chomutově významný klimatolog, spisovatel a člen
Mezinárodní meteorologické společnosti Karel Pejml, Dr. honoris causa. Pocházel z
Lomnice nad Popelkou, kde se narodil v roce 1918. Po absolvování Přírodovědecké
fakulty University Karlovy v Praze nastoupil na meteorologické pracoviště v Praze Ruzyni. Později se stal vedoucím meteorologické observatoře v Doksanech, kde
působil až do důchodového věku. Se svojí manželkou si potom koupil malý domek v
Pokraticích a pracoval jako pokladní Okresního muzea Litoměřice. Většina jeho
pracovníků a tím méně návštěvníků ani netušila, že se jedná o jednu z největších
světových kapacit v oboru meteorologie a zejména zakladatele a propagátora české
historické klimatologie (zkoumání kolísání klimatu v historických dobách). Znal
aktivně na deset jazyků. Za svůj život napsal více jak stovku odborných článků a
mnoho monografií, v nichž čtivou formou popularizoval výsledky svého vědního
oboru pro širší veřejnost. Celý život usiloval o obnovení meteorologické stanice v
Litoměřicích, jejíž historicko meteorologická řada pozorování, známá ve světě jako
"žitenicko - litoměřická řada", je po záznamech z pražského Klementina druhá
nejstarší a nejdelší v Čechách. Skončila bohužel v 50. letech. Význam této osobnosti
byl oceněn až po roce 1989, kdy mu prezident republiky Václav Havel udělil titul "Dr.
honoris causa".

Štěpán Trochta
U příležitosti státního svátku Československé republiky, dne 28. října, byl
bývalému litoměřickému biskupovi Štěpánu Trochtovi udělen "in memoriam" řád
Tomáše G. Masaryka. Z rukou tehdejšího českého premiéra Stráského jej převzal
současný litoměřický biskup ThDr. Josef Koukl. Bylo to o měsíc téměř přesně poté,
kdy se před 45 lety, dne 28. září 1947 objevila v tehdejších novinách zpráva, že papež
Pius XII. jmenoval nového sídelního biskupa litoměřického, ThDr. Štěpána Trochtu.
Do své diecéze přišel týden po svém vysvěcení ve svatovítské katedrále v Praze, které
se konalo 23. listopadu. Cestou se zastavil na místě, které z vlastní bolestné
skutečnosti dobře znal, na Malé pevnosti v Terezíně. Intronizační obřad v litoměřické
katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích provedl jeho bývalý terezínský spoluvězeň,
pražský arcibiskup Josef Beran. Štěpán Trochta pocházel z jihovýchodní Moravy.
Narodil se 26. března 1905 ve Francově Lhotě u Uherského Brodu. Studoval na
arcibiskupském semináři v Kroměříži a vzdělávací institutu salesiánů v Turině. 1932
získal titul doktora filosofie a 29. června 1932 obdržel kněžské svěcení. Poté působil
na salesiánském učilišti a budoval další ve Fryštáku u Zlína, Moravské Ostravě a
Praze-Kobylisích. Dne 1. června 1942 byl zatčen a vězněn v pražském Pečkově

paláci, Terezíně-Malé pevnosti, Mauthausenu a v Dachau. Po návratu z
koncentračního tábora byl 23. května 1945 jmenován rektorem salesiánského institutu
v Praze, přičemž se zasloužil o obnovu českého skautingu. Dne 27. IX. 1947
jmenován, 16. XI. vysvěcen a 23. XI. intronizován na litoměřický biskupský stolec.
Po únoru 1948 byl od května 1949 izolován v domácím vězení, 1951 zbaven vedení
diecéze, 16. ledna 1953 zatčen a 23. července 1954 odsouzen na 25 let žaláře. Po
amnestii roku 1960 pracoval jako pomocný dělník v Radvanově u Benešova. Dne 3.
srpna 1968 byl rehabilitován a od 1. září se znovu ujal devastované diecéze.
Kardinálský titul mu byl udělen zprvu in pectore (28. dubna 1969) a veřejně 5. března
1973. Nové politické šikanování vedlo k mozkové mrtvici, které následujícího dne 6.
dubna 1974 podlehl.

Karel Lev
U příležitosti státního svátku dne 28. října byl plukovník ing. Karel Lev (o něm
více v zápisech u předchozího roku) povýšen na generálmajora. Byl v té době členem
výboru okresní rady "Vojenské obrody", která na své členské schůzi, konané dne 12.
prosince na Posádkovém velitelství, změnila v souladu s rozhodnutím celostátního
sněmu svůj název na "Vojenské hnutí rehabilitovaných".

VZTAHY KE SLOVENSKU

Dopis občanů z Nitry
Do Litoměřic přišel na začátku července dopis občanů města Nitry na Slovensku,
který byl adresován starostovi, ing. Zdeňku Rosolovi. Několik slovenských občanů se
na něj obrátilo se žádostí o pomoc při zajištění nového domova pro své rodiny. V
dopise uváděli: "Nepotřebujeme dokonale připravené prostředí nových domovů, jsme
ochotni si sami upravit to, co nám bude nabídnuto". Důvodem byl strach z
budoucnosti, obavy z propuštění ze zaměstnání a podobné obavy, plynoucí z
rostoucího nacionalismu některých slovenských politiků . M.j. v něm bylo napsáno:
"Jsme lidé, kteří se přihlásili k federálnímu programu ODS, angažovali jsme se za
společný stát a zde jsme dosáhli slušného volebního výsledku".

Stanovisko ODS
Pod titulem "Konec pokusů na lidech" zveřejnil dne 31. července představitel
zdejšího okresního sdružení ODS a poslanec České národní rady, ing. Richard
Mandelík, stanovisko k narůstajícím otázkám, týkajícím se rozpadu Československé
federace. Vyšlo na titulní straně místních novin "Nezávislý Proud". Leitmotivem byla
hned úvodní věta, která zněla: "Rozpad nebo lépe řečeno zrušení československé
federace je pro vládní koalici pravicových stran věcí nespornou a neodvratnou".

Další vývoj
Prezident ČSFR Václav Havel dne 17. července rezignoval na svou funkci hlavy
státu, což mnohé občany znepokojilo. Po brněnském jednání mezi ODS a HZDS, na

němž bylo dohodnuto rozdělení federace na dvě samostatné části dnem 1. ledna 1993,
se mezi občany ozývalo dosti často: "Bylo rozhodnuto o nás bez nás", jak konstatoval
v "Nezávislém Proudu" ze dne 18. září poslanec ODS v České národní radě ing.
Richard Mandelík. Titul jeho článku zněl "Rizika na cestě k samostatnosti". Závěrem
konstatoval: "Je mi vždy podezřelé, přetékají-li někomu ústa českými národními
zájmy, zájmy občanů, živnostníků, pošťáků a bůhví koho ještě. Většinou jde však
výhradně o zájmy majitelů těchto úst". O čtrnáct dnů později konstatoval: "Kladete si
možná nyní otázku, zda vůbec můžete nějak ovlivnit běh událostí. V určité míře ano,
nikoli však v tom zásadním - zániku federace".

Odsun vojenské techniky
Mezi 2. a 15. listopadem došlo v rámci celé České republiky k odsunu části
vojenské techniky na Slovensko. Týkalo se to i litoměřické posádky.

VZTAHY K ZAHRANIČÍ

Armentieres
Po navázání přátelských vztahů mezi městem Armentieres, ležícím na
severozápade Francie a Litoměřicemi v předchozím roce, pokračovaly další kontakty
mládeže obou měst i letos. Na první březnový týden tam zorganizovala Střední
pedagogická škola konverzační pobyt svých studentek, jehož se účastnilo také několik
studentů gymnázia, kteří se učili francouzsky. V březnu měli armentierští také
možnost vyposlechnout si tři celovečerní koncerty litoměřického dětského souboru
"Hlásek", jehož vystoupení se podle očitých svědků stalo opravdovým triumfem. Na
duben byla na oplátku do našeho města pozvána skupina věřících a v létě zde strávilo
tři týdny prázdnin třicet středoškoláků. Z naší strany kontakty udržovala především
prof. Eva Honková ze Střední pedagogické školy. Z francouzské strany se neúnavným
organizátorem těchto přátelských kontaktů stal abbé Albert Braems, který dal na konci
loňského roku v Armentieres podnět ke sbírce učebnic i beletrie, které letos předal
Střední pedagogické škole. Tam byly k dostání za jednotnou cenu. Z výtěžku byl
hrazen pobyt tří lektorek francouzštiny u nás. Na týdenní pobyt přijely o velikonocích.
- Dne 15. května byla v Armentieres založena "Společnost přátel Litoměřic",
která se chtěla zabývat rozšiřováním vzájemných vztahů, organizací návštěv skupin i
jednotlivců, propagovat francouzskou kulturu a účinně podporovat výuku
francouzštiny u nás. Společnost založilo asi třicet občanů a jejím prezidentem se stal
abbé Albert Braems.

- V létě, na doporučení abbé Alberta Braemse, strávilo v Litoměřicích tři týdny
prázdnin 21 chlapců a děvčat ve věku od třinácti do osmnácti let, členů Klubu Léo
Legrange. Jednalo se o sdružení, které se podílelo na organizování volného času
mladých lidí ze sociálně slabších rodin. Veškeré výdaje, které by pro ně byly jinak
finančně nedostupné byly hrazeny zčásti radnicí v Armentieres, zčásti francouzským
státem. Tlumočníkem byla Eva Honková. Mladé Francouze doprovázeli na dvou
výletech do Prahy, do Nového Boru a Hřenska. Hlavním sponzorem těchto výletů byla

firma Jaroslava Bobka a SOS-ART Jaroslava Šafránka. Před jejich návratem se
uskutečnil telefonický rozhovor zdejšího starosty ing. Zdeňka Rosola se starostou z
Armentieres, který vyslovil přání navázat oficiální přátelské kontakty.
- V srpnu Litoměřice navštívil prezident sportovního klubu Sports Ouvr
Armentieres. Přijel, aby navázal kontakty se sportovními organizacemi, především v
oblasti basketbalu. Příležitosti se chopil především oddíl košíkové Slovanu Okresního
domu dětí a mládeže. Výsledkem jednání byla dohoda o pravidelných výměnách
mládežnických celků obou klubů. Také toto jednání zorganizovala a tlumočila
profesorka Eva Honková.

Fulda
Během roku se začaly rozvíjet také vztahy s německým městem Fulda, kde mezi
zhruba 50.000 obyvateli žije řada sudetských Němců vystěhovaných po druhé světové
válce z našeho města a jeho okolí. Měli a mají tam krajanský svaz, nazvaný
"Heimatkreisverband Leitmeritz", kterému předsedal Wilhelm Schöbel. Když se
dětský sbor "Hlásek" vracel z koncertního turné ve francouzském městě Armentieres,
našel zde v noci ze 6. na 7. března vlídné ubytování v rodinách, kde mnozí ještě uměli
česky. Druhý den děti i jejich vedoucí přijal starosta Fuldy Dr. Hamberger v
překrásném sále tamního zámku. "Hlásek" zde zazpíval několik českých,
francouzských i německých písní. Za starostova slova, že by současná mladá generace
měla žít v Evropě svobodných národů, poděkovala sbormistryně Vlasta Vávrová. Ve
dnech 29. dubna až 2. května se potom uskutečnila návštěva zástupců města Fuldy v
Litoměřicích.

