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Hlavní celosvětové události roku 2021 
Dvacátá léta tohoto století se zatím zdají jako kontinuální střídání různých 

celosvětových krizí. I když mnoho problémů na světě přetrvávalo už dříve, společným 

spouštěčem těchto krizí lze povařovat pandemii viru SARS-CoV-2, která mnoho 

událostí urychlila nebo zdůraznila. Tyto krize budou mít dlouho trvající vliv na dění 

ve světě.  

Krize kovidová: Jak a kdy přesně vznikl nový typ viru, který byl později nazván SARS-

CoV-2 se patrně nikdy nedozvíme. Určitě to bylo v Číně a čínské úřady mají svou vinu 

na tom, že se rozšířil do celého světa. Infekčnost viru je vysoká, a i když se lidé  

a státy snažili jeho šíření zastavit různými prostředky, tak se ukazuje, že se stejně 

nakonec dostane i na nejizolovanější místa. Naštěstí je virus nebezpečný relativně 

úzké skupině obyvatel – lidem se sníženou imunitou. Zhruba polovina lidí, kteří         

se nakazí pocítí nemoc velice slabě a někdy i vůbec (zvlášť u dětí se nemoc projevuje 

velice málo). U dalších má průběh podobný chřipce a někteří můžou mít vážný 

průběh a stráví léčením i několik týdnů. Bohužel u lidí se sníženou imunitou může 

nemoc propuknout v zápal plic a tito lidé pak potřebují intenzivní lékařskou péči         

s podporou dýchání. Tento vážný průběh nemoci hrozí zhruba 5 % populace.  

V boji proti nemoci se spojili vědci z celého světa a snažili se nalézt lék, nebo 

očkovací sérum, které by populaci ochránilo. Netrvalo to ani celý rok a začaly            

se objevovat očkovací vakcíny, které deklarovaly zajištění imunity. Lék na rozvinuté 

onemocnění se zatím vědcům najít bohužel nepodařilo.  

Zpětně se zdá, že nejúčinnějším řešením v boji proti kovidu bylo to nejjednodušší. 

Snažit se co nejvíce posilovat imunitu organismu zdravým životním stylem                  

a poslouchat a důsledně dodržovat doporučení hygieniků, tj. v případě podezření      

na nakažení, nebo styk s nakaženým zůstat několik dní v izolaci. Bohužel existuje 

velké procento lidí, kteří nejsou schopni, nebo nechtějí tato jednoduchá opatření 

dodržet a ohrožují tím ostatní. 

Krize důvěry ve státní organizace a vědu: Asi nejhorším důsledkem kovidové krize je 

ohromný nárůst nedůvěry veřejnosti ve státní instituce, vědce a odborníky. Protože   

se zpočátku nevědělo, jak proti epidemii účinně bojovat, zkoušela se různá a často     

i chybná opatření. Situace ihned využili politici a celé věc se silně zpolitizovala.          

O kovidu se velice rychle objevilo množství dezinformací, kterých využívali 

populistické a extremistické politické strany k získávání popularity. Bylo jim jedno,   

že tím své příznivce vystavují velkému nebezpečí. Asi nejhorší byla kampaň proti 

očkování, která zasévala nedůvěru ve vyvinuté vakcíny někdy až komickými 

argumenty, kterým ale mnozí uvěřili. Například, že ve vakcínách je elektronický čip, 

kterým vás budou vlády sledovat, nebo ovládat. Nebo, že vakcíny způsobují 

neplodnost a jsou součástí spiknutí na to omezit světovou populaci. Další oblíbená 

dezinformace byla ta, že vlády a firmy vědí o účinném léku, ale nechtějí ho rozšířit, 

protože by farmaceutické firmy přišly o výdělky. Jedním z těchto „zázračných“ léků 

měla být látka, která se používala jako projímadlo pro koně! Množství lidí se těmito 

„léky“ přiotrávilo.  

Místo aby lidé a vlády poslouchaly odborníky a vědce, vystupovali v lidé, kteří věci 

vůbec nerozuměli a svými názory a nápady zcela podrývali důvěru veřejnosti.              
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V Česku se novými odborníky na infekční nemoci a jejich léčení stali zubaři, zpěváci, 

herečky a politici. Bohužel mnozí jim důvěřovali víc, než skutečným odborníkům  

a důsledky byly skutečně závažné. Bohužel popularita některých těchto lidí raketově 

vzrostla. V některých částech světa se vytvořily celé komunity (často prostřednictvím 

sociálních sítí), které přerůstají v politická hnutí a jejich síla ještě nějakou dobu 

poroste.  

Krize hospodářská a energetická: Jedním z hlavních opatření států v boji proti šíření 

epidemie bylo omezení pohybu obyvatel a v místech, kde byla situace vážná byly 

nařízeny i zákazy vycházení z domova. To znamenalo obrovské problémy  

pro průmysl a ekonomiku. Celosvětově propojený globální trh najednou nefungoval, 

tak jak měl. Velkým problémům čelil hlavně dodavatelský řetězec. Uzávěry některých 

výrobních závodů v Číně měly celosvětový dopad. Najednou byl nedostatek roušek, 

respirátorů, čipů a různých elektronických součástek, který znamenal omezení výroby 

ve všech částech světa. Epidemie v čínských přístavech znamenala zastavení 

globální lodní dopravy. Zahraničním pracovníkům nebyla vydávána víza a továrny 

neměly dostatek dělníků. V některých sektorech průmyslu došlo k recesi až o desítky 

procent, naopak obrovský rozvoj zaznamenaly online služby.  

S tím, jak rostly potíže s dopravou zboží a mezinárodní napětí ve státech dodávajících 

energetické suroviny, začala růst cena energií. V Evropské unii navíc ceny energií 

zvyšuje politika znevýhodňující neekologické zdroje, kterých je stále většina. V druhé 

polovině roku začalo růst napětí mezi Ruskem a Ukrajinou a obavy z nadcházejícího 

konfliktu přispěly k dalšímu nárůstu cen energií.  

Vzrůstající mezinárodní napětí: V některých demokratických zemích posílila kovidová 

krize už předtím rostoucí rozdělení společnosti. Některé skupiny obyvatelstva  

se radikalizovaly. V USA došlo k předtím nevídané explozi politického násilí, 

když se neúspěšný kandidát v prezidentských volbách Donald Trump snažil zvrátit 

výsledek voleb prohlášeními, že volby byly zmanipulované a že ve skutečnosti měl 

vyhrát on. V den, kdy měl kongres oficiálně potvrdit vítězství demokratického 

kandidáta Joea Bidena svolal Trump demonstraci svých radikálních příznivců,  

které vyzýval k pochodu na kapitol a k násilnému přerušení jednání kongresu. 

Zmanipulovanému davu lidí se skutečně podařilo násilím proniknout do budovy 

parlamentu a vyrabovat některé prostory. Nakonec se situaci podařilo zvládnout,  

ale takové násilí nemá v dějinách USA obdoby. Zbytečně zemřelo několik lidí. Donald 

Trump se na nějakou dobu stáhnul do ústraní, ale stále pokračuje ve své rétorice,  

že volby byly ukradené a skutečným vítězem je on.  

Další napětí vyvolal odchod vojenských sil USA z Afghánistánu, což byl sice 

plánovaný krok, ale došlo k němu rychleji, než se čekalo a překvapením pro všechny 

byl okamžitý návrat politického hnutí Tálibán k moci. Tato situace dále oslabila 

mezinárodní pozici USA.  

Největší mezinárodní politický problém ale sílil v Rusku, které od roku 2014 vedlo 

skrytou válku s Ukrajinou. Ke konci roku se začaly objevovat zprávy o připravované 

invazi ruské armády na Ukrajinu, což by znamenalo válku mezi velkými evropskými 

národy. Tato válka by určitě měla velké dopady na celou Evropu. Ruský prezident 

Putin podváděl mezinárodní společenství lžemi o tom, že Rusko na Ukrajinu 

nezaútočí a soustřeďování vojenských sil je jenom cvičení. V Rusku pracovala 
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propaganda na plné obrátky. Objevovaly se informace o tom, že na Ukrajině vzrůstají 

fašistické síly podporované Západem, které chtějí vyvraždit ruské obyvatelstvo  

na Ukrajině. Zdálo se, že konflikt je blízko. 

 

Hlavní události v České republice v roce 2021 
Boj s koronavirem: na přelomu roku 2020/2021 dorazila do Česka první větší zásilka 
očkovacích vakcín. Jako první se začalo s očkováním ohrožených skupin obyvatel  
a klíčových zaměstnanců státu – zdravotníků policistů, hasičů atd. Vakcín byl ale 
zpočátku nedostatek a zimní vlně epidemie nedokázaly zabránit. Počty nakažených 
rostly a vláda se rozhodla úplně uzavřít tři nejzasaženější okresy Cheb, Trutnov  
a Sokolov. Ani to samozřejmě nepomohlo a v březnu bylo nařízeno celostátní 
omezení pohybu obyvatelstva, tzv. lockdown. Od 1. března se zavřely všechny školy, 
školky i dětské skupiny. Nově také na 3 týdny nebylo možné cestovat mezi okresy – 
nakupovat bylo možné v celém okresu, na procházky pouze po obci. Uzavřela se také 
velká část dosud otevřených maloobchodů, například papírnictví či prodejen 
dětského oblečení. Stejného dne vláda schválila také povinné testování ve firmách  
s více než 50 zaměstnanci, které bylo 15. března rozšířeno na firmy s více než deseti 
zaměstnanci. Tato omezení trvala až do dubna, kdy začalo množství nakažených 
klesat. Postupně se začaly otevírat různé druhy obchodů a veřejných míst, stále ale 
platila povinnost všude nosit respirátory. Vláda musela vystřídat několik ministrů 
zdravotnictví. Pana Blatného vystřídal pan Arenberger, kterého po několika týdnech 
vystřídal už dříve odvolaný a teď znovu povolaný Adam Vojtěch. To jenom 
podtrhovalo neschopnost vlády efektivně řešit složitou situaci. Naštěstí pokračovaly 
dodávky očkovacích vakcín a na jaře bylo i teplé a slunečné počasí, které mělo vliv  
na úbytek počtu nakažených. Situace se zlepšila natolik, že v květnu mohly děti  
po téměř pěti měsících nastoupit zpátky do škol. Vakcinace postoupila tak rychle,  
že do prázdnin mohl dostat vakcínu téměř každý dospělý, který o ni měl zájem. 
Na podzim se očekávala další vlna epidemie a vláda se snažila do té doby naočkovat 
co nejvíce lidí. Bohužel proočkovanost nebyla tak vysoká, jak se doufalo, a to 
zejména proto, že mnozí lidé uvěřili dezinformacím o škodlivosti očkování, nebo měli 
z očkování strach. Na podzim virus udeřil znovu, počty nakažených byly v listopadu 
rekordní (kolem 25 000 lidí za den), ale díky očkování rizikových skupin  
a zkušenostem a větší připraveností nemocnic při léčbě už počet zemřelých 
nedosahoval tak vysokých čísel jako v zimě 2020 a na jaře 2021.  
Závěrečný účet je hrozivý. Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu byl 
kovid nejčastější příčinou úmrtí obyvatel. Zemřelo 25 500 lidí, což je cca 18 % všech 
úmrtí.  V absolutních číslech zemřelo v roce 2021 o 27,5 tisíce lidí více než  
v posledním předkovidovém roce 2019.  
Vztahy s Ruskem: s tím, jak v Rusku rostly nepřátelské síly vůči všemu neruskému, 
zhoršovaly se i oficiální vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací. I přesto 
má Rusko v Česku množství zastánců v čele s prezidentem Zemanem a jeho suitou 
poradců, zástupci komunistických stran a jejich podporovateli. V roce 2021 využívala 
ruská propaganda ke svým potřebám i epidemii kovidu. Spřáteleným zemím nebo 
politikům nabízelo Rusko dodávky své vakcíny Sputnik V, která nebyla nikdy v EU 
schválena k použití a jejích účinky jsou sporné. V jedné chvíli byla situace  
s vakcínami tak zoufalá, že dokonce místopředseda vlády a vicepremiér Hamáček  
z ČSSD jednal s Ruskem o dodávce těchto vakcín. Nakonec se všechno vyvinulo 
zcela jinak.  V dubnu přišel premiér Babiš se zprávou od tajných služeb, že výbuch 
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muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 zorganizovala ruská tajná služba GRU. 
Následně přišla některá média s informací, že vicepremiér Hamáček měl s Ruskem 
vyjednávat dodávky vakcíny Sputnik výměnou za to, že informace o Vrběticích 
nezveřejní. Vláda zareagovala tím, že vyřadila ruskou firmu Rosatom z tendru  
o dostavbu jaderných elektráren, vyhostila zaměstnance ruské ambasády tak, aby 
jejich počet odpovídal počtu českých diplomatů v Moskvě a nařídila policejní 
prohlídky v prostorách organizací podezřelých z podpory ruského režimu. Ostudnou 
úlohu v celé kauze sehrál prezident Zeman, který opakovaně zpochybňoval práci 
tajných služeb. Celá kauza měla určitě vliv i na výsledek parlamentních voleb.  
Do parlamentu se poprvé v polistopadové historii nedostali komunisté KSČM a ani 
sociální demokraté ČSSD. Hradní klika podporující Rusko tím ztratila velkou část 
svého vlivu na českou politickou scénu.  
Parlamentní volby: v říjnu proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR (výsledkům 
voleb je věnována v této kronice zvláštní kapitola), které po osmi letech změnily 
rozložení politických sil. Vítězem se staly pravicové a liberální opoziční strany, které 
se spojily do dvou volebních koalic SPOLU (ODS, TOP09 a KDU-ČSL) a PirStan (Piráti 
a Starostové a nezávislí). Dohromady tyto dvě koalice získaly 108 mandátů  
a následně se dohodly na sestavení vlády v čele s premiérem Petrem Fialou z ODS.    
Do opozice přešlo původně vládní hnutí ANO Andreje Babiše. Jejich koaliční partner 
ČSSD se do parlamentu vůbec nedostal a tichý podporovatelé vlády komunisté také 
ne. Nová vláda byla jmenována v prosinci poté, co byl nemocný prezident Zeman 
schopen alespoň dočasně opět vykonávat svůj mandát.   
 
Pohled kronikářů na rok 2021 v Litoměřicích – Deník druhého kovidového roku 
Slovo starosty města pana Ladislava Chlupáče k uplynulému roku 2021 publikovaný 
v Radničním zpravodaji č.6, ročník XV: 
 
Milí Litoměřičané, 
vkročili jsme do posledního měsíce roku 2021. Bohužel způsobem, který si nikdo z nás 
nepřál. Rostoucí počet nemocných donutil organizátory postupně rušit nebo omezovat 
celou řadu kulturních, předvánočně laděných akcí. V tuto chvíli již víme, že ZUŠ 
neuskuteční svůj dlouho plánovaný vánoční koncert, město vánoční posezení seniorů. 
Věřím, že vás alespoň potěšily nové vánoční dekorace, jimiž jsme zpestřili letošní 
vánoční trhy pořádané opět s rozmanitým programem, jehož průběh však ale ještě 
mohou negativně ovlivnit chystaná vládní opatření. Mrzí mě, že jsme společně 
nerozsvítili vánoční strom, což v mnohých z vás vyvolalo pocit hořkosti, ba až nenávisti, 
která mě velmi mrzela. V této souvislosti bych vás chtěl poprosit, nepropadejme 
špatným náladám, nešiřme kolem sebe nenávist obzvláště na sociálních sítích. Situace 
je již tak dost vážná. Přestaňme myslet jen na své pocity a zklamání a zkusme se vcítit 
do pocitů jiných. Třeba těch, kteří nesou na svých bedrech tíhu rozhodování s vědomím, 
že se nelze zavděčit všem. Ale hlavně těch, kteří v nemocnicích pečují o zdraví 
nemocných. Mějme na paměti, že pozitivní mysl je půl zdraví. Proto radujme se z každé 
maličkosti, z každého okamžiku, který stojí zato. Nečekejme, že nám ho někdo vytvoří. 
Vzácné okamžiky přece umí tvořit každý z nás. O to pak jsou cennější, tvoříme-li je 
nikoliv pro sebe, ale pro druhé. Přeji vám všem krásný adventní čas. Posílám do 
domácností každého z vás přání, aby rok 2022 byl takový, jaký si ve skrytu duše všichni 
přejeme. 
Ladislav Chlupáč, starosta města 
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Zima a jaro roku 2021 bylo z pohledu obyvatele Litoměřic nesrovnatelné s čímkoliv 
předtím. Celkový stav se dá vzdáleně připodobnit k živelné katastrofě. Pokud udeří 
například povodně zasáhnou nějaké území, zanechají po sobě viditelné škody a lidé 
se společně pustí do práce na jejich odstraňování. Stav pandemie je jiný – na první 
pohled není nic zničeno a chybí bezprostřední pocit reakce na napravení zřejmých 
škod. Ale škody způsobené kovidem jsou obrovské. Nemoc zcela zpřetrhala běžný 
chod společnosti. Děti nechodily do škol, veškeré volnočasové aktivity byly na několik 
měsíců přerušeny, restaurace a obchody byly uzavřeny, nebo otevřeny s omezením. 
Nikdy sice neplatil zákaz chodit do zaměstnání, ale ti, co mohli, pracovali z domova  
a mnozí kvůli různým omezením nemohli pracovat vůbec. Velice těžké bylo cestování 
do zahraničí a v dubnu se nesmělo vyjíždět ani za hranice okresu. Lidem nezbývalo 
nic než sedět doma a snažit se z toho nezbláznit. Ve městě se na ulicích pohybovalo 
minimum lidí. Při vstupu do veřejných prostor bylo nutné si dezinfikovat ruce  
a chodilo se pouze v respirátorech. Žádná společnost nemůže takovou situace 
snášet dlouho, a proto se objevovaly případy, kdy restaurace a hospody otevíraly 
potajmu na černo. Lidé se scházeli na pivo v garážích. Kadeřnictví a jiné podobné 
služby měly oficiálně zavřeno, ale téměř každý věděl, komu má zavolat a domluvit  
si úpravu vlasů. Všichni si ale oddychli, jakmile epidemie ustoupila a došlo  
k rozvolnění. Při první možné příležitosti se cyklostezky zaplnily cyklisty.  
Před kovidem nevýznamné kulturní události byli najednou mnohem více 
navštěvované – lidé byli lační po jakékoli povolené zábavě. Nemoc se ale nevzdala, 
po poměrně volném létě začal růst pozitivních případů opět růst a v listopadu 
dosahoval rekordních čísel.  
A opět docházelo k omezování, nebo rušení kulturních akcí, děti musely kvůli 
karanténám celých tříd zůstávat doma, a i původně zodpovědní lidé už toho všeho 
měli plné zuby. Nejsmutnější byl asi pohled na Mírové náměstí v předvánoční době, 
kdy bylo vše připravené k zahájení tradičních adventních trhů. Na náměstí stály 
stánky, světelná výzdoba byla hotová, strom byl ozdobený a připravený k rozsvícení – 
ale nakonec pár dnů před zahájením přišlo nařízení, že se předvánoční trhy v celém 
státě zakazují. Takže stánky zůstaly prázdné a ozdobná světla svítila, ale pro nikoho. 
Velký vánoční strom se musel rozsvítit tajně, aby nedošlo ke spontánnímu srocení 
lidí. V sedmnáctém století byl na hlavním Litoměřickém náměstí vztyčen sloup, jako 
památka na morovou epidemii, která zasáhla město v roce 1680. Možná budou  
v budoucnu stát podobné pomníky jako připomenutí epidemie kovidu v letech 2019  
a 2021. 
Jak je tedy vidět, nebylo v roce 2021 v Litoměřicích moc veselo. Samozřejmě největší 
škoda je ztráta mnoha životů. Rádi bychom touto formou připomenuli osobnosti, 
které v časech budoucích budou Litoměřicím chybět, osobnosti, které se zasloužili o 
dobré jméno Litoměřic. Pan Oldřich Kotyza se narodil 2.února 1963 v Mělníce. 
Vystudoval archeologii a pracoval jako kurátor podsbírky archeologie Oblastního 
muzea v Litoměřicích. Věnoval se zejména archeologii raného a vrcholného 
středověku a osídlení v tomto období, orientoval se ale také v pravěké archeologii. 
Zabýval se dále historickou klimatologií, religionistikou a regionálními dějinami 
Litoměřicka. Jako externista vyučoval na katedře archeologie Západočeské 
univerzity v Plzni. Byl autorem nebo spoluautorem řady publikací a odborných textů, 
výstav; přednášel a prováděl záchranné archeologické průzkumy na území města i v 
okolí. Jednalo se o nezapomenutelnou osobnost, která bude Litoměřicím chybět. 
Zemřel po dlouhé nemoci dne 27.ledna 2021. Pan Josef Pol byl dlouholetým 
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přednostou okresního úřadu v Litoměřicích a po zrušení okresních úřadů v roce 2002 
působil jako ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro oblast 
Ústecka a Liberecka. Pan Pol zemřel v Litoměřicích ve věku 86 let dne 4. listopadu 
2021. Paní Hermína Jeřábková se narodila se 16.března 1927 v Litoměřicích, vyučila 
se dámskou krejčovou, ale svůj život zasvětila tenisu. Tenisu se začala věnovat až  
ve věku 23 let, stala se vítězkou okresního přeboru a hrála i v krajské soutěži. Hrála 
také jako deblistka ve smíšené čtyřhře. V roce 2012 byla jmenována čestnou 
předsedkyní tenisového oddílu TJ Slavoj Litoměřice. Zemřela ve věku 94 let. Do 
smutného výčtu zemřelých osobností, které se zapsaly do povědomí našeho města, 
patří pan Josef Petrš. Desetiletí působil pan Petrš jako ledař zimního stadionu  
v Litoměřicích a jako dobrá duše celého zdejšího hokejového sportu. V červnu 2021 
zemřel ve věku nedožitých 86 let. K osobnostem, které litoměřická veřejnost důvěrně 
znala, a který se svou celoživotní činností zapsal do dějin našeho města, bezesporu 
patřil pan Jaroslav Pulda. Pan Pulda jakožto dlouholetý zaměstnanec biskupství 
litoměřického, byl obětavým a skvělým varhaníkem v Litoměřicích a okolních 
kostelech, byl vedoucím chrámového sboru. Zemřel náhle 17.dubna ve věku 
nedožitých padesáti let. Dne 16.září 2021 ve věku 70 let zemřel pan Ivo Perna, bývalý 
dlouholetý vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice a 
místopředseda Hospodářské a sociální rady Litoměřicka. Čest jejich památce! 
 
Město Litoměřice v boji s koronavirem: Městský úřad fungoval obdobně jako  
při nouzovém stavu na jaře 2020, tajemníkem úřadu bylo pravidelně vyhodnocováno 
fungování úřadu, k tomuto byla přijímána konkrétní opatřen zpravidla formou příkazu 
starosty a tajemníka (opatření k testování, provozu úřadu, úředním hodinám, ochraně 
osob, zasedání zastupitelstva, zabezpečení v době krajských voleb – říjen 2020, 
preventivní doporučení pro zaměstnance atd.). Obdobně fungovaly i odbory 
městského úřadu. Informace obyvatelstvu byly podávány cestou webu města  
a mobilním rozhlasem, starostům ORP předával tajemník Krizového štábu ORP.  
Od 4. 3. do 30. 6. probíhalo nejprve dobrovolné a poté povinné testování 
zaměstnanců úřadu, které organizoval tajemník úřadu. Povinné testování bylo 
zavedeno u všech zaměstnavatelů včetně veřejné správy nad 50 osob (od 17. 3.)  
a do 50 osob od (30. 3.), týkalo se to všech obcí v ORP Litoměřice. V druhé polovině 
roku 2021 probíhalo na MěÚ Litoměřice (od 29. 11. 2021) testování zaměstnanců 1x 
týdně. Stát ÚSC na úhradu testů nepřispíval. Celkem bylo k testování zaměstnanců 
do 31. 12. 2021 zakoupeno 910 testů za částku 69.075, - Kč., testovalo se cca 18 % 
zaměstnanců. Povinnost testování se nevztahovala na zaměstnance, který  
se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, 
očkované osoby, osoby po prodělání nemoci COVID (do 180 dní), osoby podstoupivší 
v posledních 7 dnech RT PCR test nebo RAT test provedený zdravotnickým 
pracovníkem s negativním výsledkem, osoby v daný týden čerpající dovolenou nebo 
HOME OFFICE, OČR nebo osoby v pracovní neschopnosti. 
Právní rámec fungování státní správy během kovidové krize v roce 2021 byl 
následující: 
Usnesení vlády ČR č. 1373 z 23.prosince 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 
242 z 23. 12. 2020, pod číslem 593/2020 Sb.), Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona  
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 22. ledna 2021 NOUZOVÝ STAV. 
Usnesení vlády ČR č. 55 z 22. ledna 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 11  
z 22. 1. 2021, pod číslem 21/2021 Sb.), Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona  
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č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 14. února 2021 NOUZOVÝ STAV. 
NOUZOVÝ STAV skončil 14. února 2021 podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb.,  
o bezpečnosti ČR, uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. 
Usnesení vlády ČR č. 125 z 14. února 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 28  
z 14. 2. 2021, pod číslem 59/2021 Sb.), Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 zákona  
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro území ČR na území ČR NOUZOVÝ 
STAV na dobu od 00.00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů. 
Usnesení Poslanecké sněmovny z 18. února 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, 
částka 34 z 23. 2. 2021, pod číslem 84/2021 Sb.), Poslanecká sněmovna ruší 
NOUZOVÝ STAV k datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nejpozději však 
k 27. únoru 2021. NOUZOVÝ STAV skončil 26. února 2021 podle čl. 6, odst. 3, zákona 
110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, rozhodnutím Poslanecké sněmovny o jeho zrušení 
před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. 
Usnesení vlády ČR č. 196 z 26. února 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 39  
z 26. 2. 2021, pod číslem 96/2021 Sb.), Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 zákona  
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro území ČR na území ČR NOUZOVÝ 
STAV na dobu od 00.00 hodin dne 27. února 2021 na dobu 30 dnů. 
Usnesení vlády ČR č. 314 z 26.března 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 57  
z 26. 3. 2021, pod číslem 146/2021 Sb.), Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona  
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 11. dubna 2021 NOUZOVÝ STAV. 
NOUZOVÝ STAV skončil 11. dubna 2021 podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb.,  
o bezpečnosti ČR, uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. 
Po ukončení nouzového stavu pokračoval STAV PANDEMICKÉ POHOTOVOSTI podle 
zákona č. 94/2021 Sb. z 26. února 2021, o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický 
zákon), zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 38 z 26. února 2021.  
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19: - sbírka 
zákonů částka 38 z 26. 2. 2021, zákon č. 94/2021 Sb. z 26. února 2021 
Od 1. července 2021 pokračoval STAV PANDEMICKÉ POHOTOVOSTI podle zákona  
č. 94/2021 Sb. z 26. 2. 2021, o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický zákon), zveřejněno 
ve sbírce zákonů, částka 38 z 26. 2. 2021.  
NOUZOVY STAV trval od 26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021.  
Usnesení vlády ČR č. 1065 z 25. listopadu 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 
194 z 25. 11. 2021, pod číslem 434/2021 Sb.), Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro území ČR na území ČR NOUZOVÝ 
STAV na dobu 30 dnů od 00.00 hodin dne 26. listopadu 2021. NOUZOVÝ STAV 
skončil 26. prosince 2021 podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
ČR, uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. 
Po ukončení nouzového stavu pokračoval STAV PANDEMICKÉ POHOTOVOSTI podle 
zákona č. 94/2021 Sb. z 26. února 2021, o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický 
zákon), zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 38 z 26. 2. 2021. 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) v prvním pololetí roku 2021, 
konkrétně k datu 20. 3. 2021, udával pro okres Litoměřice (ORP Litoměřice, Lovosice 
a Roudnice nad Labem) nejvyšší počet současně pozitivních, a to 2 218 osob.  
Za ORP Litoměřice ke stejnému datu to bylo 951 osob. V samotných Litoměřicích  
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k totožnému dni potom 381 osob. Krajská hygienická stanice (KHS) udávala k 18.3. 
2021 jako nejvyšší počet současně pozitivních pro okres Litoměřice číslo 2.966 osob. 
V celém Ústeckém kraji bylo dle KHS evidováno k 18. 3.2021 celkem 18 662 
nakažených osob. Při nízkých počtech nakažených se objevily nepřesnosti v datech 
ÚZIS (např. v určitém čase byl součet počtu pozitivních osob pro celé ORP Litoměřice 
vyšší než součet uváděných počtů v okrese Litoměřice, což nedávalo smysl), problém 
byl způsoben z historických důvodů, kdy se projevilo nedostatečné nastavení 
současného systému státní správy na zrušení okresů v roce 2002. Informace KHS 
obsahovala data za okres a kraj, informace ÚZIS obsahovala data za okres, ORP  
a obce. Starostům obcí na území ORP Litoměřice byla pravidelně zasílána jak data 
KHS tak i ÚZIS, data KHS byla později v průběhu roku upravena podle dat ÚZIS. 
Konkrétně od 17. srpna 2021 byly již Krajskou hygienickou stanicí hlášeny pouze 
přírůstky pozitivních bez kumulativních počtů. Od 22. září 2021 začaly být ještě 
podávány informace i o počtech neočkovaných osob z celkového přírůstků 
pozitivních v kraji. Při nízkých počtech se v souvislosti s historickými daty objevovaly 
nepřesnosti v datech ÚZIS u obcí Liběšice, Polepy, Terezín a Žitenice. Přes četné 
připomínky se tento problém nepodařilo odstranit. Nejvyšší počet současně 
pozitivních podle dat ÚZIS pro okres Litoměřice v druhé polovině roku 2021 
(konkrétně k datu 8. 12. 2021) byl 2 800 osob, v ORP Litoměřice 1 470 osob,  
ve městě Litoměřice 648 osob. Nejvyšší počet nárůstu pozitivních v druhém pololetí 
roku (listopad) podle dat KHS v okrese Litoměřice byl 340 osob, v Ústeckém kraji  
ve stejnou dobu 1 596 osob. Nejvyšší počet úmrtí v okrese Litoměřice k danému dni 
(17.11.) byl 5 osob, stejný údaj pro Ústecký kraj (k 1. 12. 2021) byl 6 kovid pozitivních 
zemřelých osob.  
Očkování v Litoměřicích: 14. ledna představil ministr zdravotnictví centrální 
rezervační systém k očkování. Již 12. ledna byli osloveni vedením města všichni 
senioři na území města starší 80 let osobním dopisem s nabídkou pomoci  
při registraci, kterou zabezpečoval OSVZ. Dále bylo organizováno přednostní 
očkování členů Krizového štábu, jednotky sboru dobrovolných hasičů, městské 
policie a Technických služeb v rámci celého ORP nebo pomoc při očkování 
pedagogických pracovníků. Očkování probíhalo zpočátku v nemocnici Litoměřice  
a od 16. 2. do 20. 8. bylo v provozu očkovací místo na Zahradě Čech. Toto místo  
se od 10. 5. změnilo na velkokapacitní očkovací místo. Ukončení provozu 
velkokapacitního očkovacího centra nastalo ke dni 7. srpna 2021 a očkování bylo 
přesunuto do nemocnice Litoměřice. Mobilní očkovací tým pro očkování v sociálně 
vyloučených lokalitách nebyl u ORP Litoměřice využit vzhledem k tomu, že tyto  
se na území ORP Litoměřice nevyskytují. OČKOBUS pro očkování bez registrace byl 
využit v obcích Litoměřice (Zahrada Čech) - naočkováno 113 osob; Polepy, Vrutice, 
Hoštka, Štětí s počtem 39 naočkovaných osob; Terezín, Bohušovice n/O. s padesáti 
naočkovanými lidmi; Býčkovice, Třebušín, Úštěk, 15. 10. 2021, kde bylo naočkováno 
11 osob.   
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2. Události ve městě chronologicky (výběr článků 
z místního tisku) 
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Leden 2021  
 
• První várku piva Kalich chtějí uvařit v únoru. Rozjezd výroby zkomplikovala 

epidemie koronaviru: Další zdržení nabral start výroby staronového 
litoměřického piva Kalich. V levé, zrekonstruované části někdejšího pivovaru 
se mělo původně začít vařit už loni na jaře, nakonec však neklapnul ani 
prosincový termín. Nově chce nájemce pivovaru, společnost Hutár Agro, první 
zkušební várky uvařit v únoru. Téměř rok trvající rekonstrukce části bývalého 
pivovaru v centru Litoměřic skončila na konci roku 2019. Nájem vysoutěžila 
právě společnost Hutár Agro, která se do výběrového řízení přihlásila jako 
jediná. Revitalizace objektu stála 22 milionů korun, z čehož 11,4 milionu 
pokryla dotace z programu RE:START, jenž je určený na regenerace  
a podnikatelské využití brownfieldů. Pivovar založili v Litoměřicích už v roce 
1720. Před první světovou válkou se zdejší pivo vyváželo do Evropy i Ameriky. 
Výroba se zastavila na podzim 2002, po dlouhých 282 letech. Mezitím ale  
v Litoměřicích začaly fungovat minipivovary. Ve městě je v současné době 
například Minipivovar Labuť, který nyní i přes vládní uzavření prodává svá piva 
zákazníkům přes výdejní okénko. Zlatavý mok v Litoměřicích vaří také v 
Biskupském pivovaru U svatého Štěpána. Vlastní pivo si vaří také v Hotelu 
Koliba. Další minipivovary jsou také rozesety po celém okrese. 

 
• Lidé z Klubu českých turistů vyšli na Radobýl: 56. Novoroční výstup  

na Radobýl 2021 memoriál K. Pouchy nebyl letos organizován. Přesto se  
na vrchol kopce vydalo neuvěřitelné množství lidí, kteří se přišli provětrat a užít 
si pohyb na čerstvém vzduchu. U paty kopce bez ostatních přídavných aktivit 
jsme rozdávali upomínkové listy, po kterých se jen zaprášilo. A stále přicházeli 
noví turisté. Cesta nahoru oproti loňskému bahnu byla umrznutá, muselo  
se stoupat i klesat opatrně. Nálada na vrcholu byla skvělá, i když výhledy  
do okolí byly pod závojem mlhy. Potěšilo, že výstupu se zúčastnilo mnoho 
mladých lidí. 
 

• V Litoměřicích byl první Vladimír: Prvním miminkem letošního roku, které 
přišlo na svět v litoměřické porodnici, je chlapeček Vladimír. Jeho maminka 
Kateřina Zoubková z Litoměřic ho přivedla na svět 1. ledna v 5.13 hodin. 
„S tím, že bychom měli první miminko v roce, jsme nepočítali, malý si trošku 
pospíšil. Svým prvenstvím udělal radost hlavně dědečkům, kteří si to moc přáli 
a snad tím i přivolali,“ sdělila novopečená maminka Kateřina. Vladimírovi přišli 
včera k prvenství pogratulovat i předseda představenstva litoměřické 
nemocnice Radek Lončák a manažerka pro nelékařské zdravotnické obory 
Lenka Kalábová. 
 

• S registrací seniorům pomohou: Město Litoměřice je připraveno pomoci 
seniorům s registrací na chystané očkování proti koronaviru. Elektronická 
registrace pro lidi nad 80 let má být spuštěna už 15. ledna. Radnice už nyní 
zaznamenává dotazy ze strany seniorů právě k těmto registracím. Město 
zájemcům zajistí pomoc s on-line registrací a případně zajištění dopravy  
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na očkování, pokud se tak bude dít v očkovacích centrech. Pro seniory funguje 
ve městě telefonní linka, kde na číslech 416 916 226 a 416 916 225 mohou 
získat odpovědi na dotazy, které je trápí, případně žádat o pomoc. 
 

• Senioři čekají na očkování: Vakcinace proti kovidu jde pomalu. Ještě se 
nedostalo na všechny zdravotníky, senioři přijdou na řadu až po nich. Staří lidé 
žijící v domovech pro seniory měli být jedněmi z prvních, kteří dostanou 
očkování proti kovidu, protože patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel.  
V Ústeckém kraji ale zatím vakcinace v těchto zařízeních nezačala, 
hejtmanství totiž nemá k dispozici dostatek očkovací látky. Domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním 
postižením. Tam všude by se mělo co nejdříve začít očkovat. Dohromady 
využívá sociálních pobytových služeb v Ústeckém kraji téměř osm tisíc lidí,  
o které se starají necelé čtyři tisícovky zaměstnanců. Velká část z nich právě  
v domovech pro nejstarší obyvatele. V domovech pro seniory se ale zatím  
v Ústeckém kraji neočkuje. „Hlavním důvodem je nedostatek vakcín. Ústecký 
kraj doposud obdržel dvě dodávky po 975 dávkách,“ uvedl mluvčí krajského 
úřadu Martin Volf. 
 

• Děti se radují z křídla pro Čínu: Velký úspěch zaznamenala litoměřická 
Základní škola Boženy Němcové. Jako jediná v kraji a jako jediná základka  
v republice uspěla v grantové výzvě rodinné nadace Karla Komárka, která 
rozdělovala mezi tuzemské hudební školy piana a pianina původně určená pro 
čínský trh. Nástroje firmy Petrof v celkové hodnotě přesahující 5 milionů korun 
totiž nakonec Čína odmítla v reakci na českou delegaci na Tchaj-wan. 
Komárkova nadace je však koupila a rozdala školám. Protože projekt poukázal 
na to, že stáří klavírů na uměleckých školách je alarmující, pokračuje dál. 
Spuštěna byla sbírka, která má za cíl vybrat peníze na pianina pro dalších 45 
škol. Ačkoli má škola jen o hodinu více hudebky týdně než jiné školy, polovina 
ze zhruba pětistovky žáků je aktivní ve školních sborech a v orchestru. Řada  
z nich navíc navštěvuje i ZUŠ. „Nástroj nás bude hlavně doprovázet, ale 
využijeme ho i sólově. I když na něj musí hrát jen někdo, kdo to opravdu umí. 
Proto jsme na premiéru vybrali právě Magdalenu. Věříme, že do budoucna  
si na něj zahrají i další, kteří budou studovat hru na klavír. Sloužit nám bude  
i při koncertech, které se v sále školy konají,“ nastínil Václav Hanč. 
 

• Litoměřice se zbarvily do bíla: Pravá zima. První větší příval sněhu vykreslil 
historické město Litoměřice do krásy. Řidiče a chodce bílá nadílka v úterý  
12. ledna zase tak moc nepotěšila. Správci komunikací se ale nenechali 
zaskočit a chodníky v Litoměřicích začali uklízet hned, jak trošku přestalo 
padat. Také na silnicích mimo města byly vidět sypače. Největší radost  
ze sněhu měly samozřejmě děti. Podle meteorologů by se mělo oteplit  
nad nulu, ale ke konci týdne by měly dorazit mrazy. 
 

• Radní odvolali ředitelku Městských kulturních zařízení Věru Kmoníčkovou: 
Rada města na svém pondělním jednání odvolala z funkce ředitelku 
Městských kulturních zařízení Litoměřice Věru Kmoníčkovou. Využili své 
pravomoci a učinili tak bez udání důvodů. Vedením příspěvkové organizace 
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města do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z výběrového řízení, byl 
pověřen místostarosta Lukas Wünsch,“ informovala mluvčí radnice Eva 
Břeňová. „Paní ředitelka za více než deset let své práce kulturu v Litoměřicích 
rozvíjela, za což jí patří poděkování. Nicméně mezi radními převládl pocit, že je 
čas na změnu a realizaci nových vizí,“ doplnil místostarosta Karel Krejza. 
 

• O farmářské trhy lidé nepřišli: Rybí speciality, řeznické a uzenářské dobroty, 
sýry z farmy, velký výběr pečiva z řemeslné pekárny, ovocné mošty, lokální 
vína, káva z místní pražírny nebo zeleninové hořčice. Taková byla nabídka  
ve stáncích prodejců na zasněžené Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích. 
Konaly se tu totiž první letošní farmářské trhy. Čerstvou zeleninu a ovoce pak 
zákazníkům nabídly dva stálé stánky, které mají na tržnici otevřeno každý den. 
Vzhledem ke zpřísněným podmínkám jsou trhy zatím bez řemeslných výrobků. 
Další trhy se v Litoměřicích uskuteční příští pátek dopoledne. 
 

• Muzeum se na několik let uzavře: Nejdříve v roce 2024 se návštěvníkům opět 
otevře Oblastní muzeum v Litoměřicích. Budovu staré radnice, kde instituce 
sídlí, totiž čeká velká rekonstrukce. Opravu jedné z dominant Mírového 
náměstí zajistí jako její vlastník město. Rekonstrukce vyjde na zhruba 50 
milionů korun, 90 procent však pokryje dotace. Během oprav interiéru, fasády  
i střechy bude muzeum nepřístupné. Budovu předají zástupci instituce na 
počátku dubna. Po rekonstrukci, která skončí v roce 2023, mají velkých změn 
doznat také samotné expozice. 
 

• Nejstarší obyvatelka Litoměřic Vlasta Šumová zemřela: Smutná zpráva přišla 
z Litoměřic. Zemřela tamní nejstarší obyvatelka Vlasta Šumová. Loni v září 
oslavila úctyhodné 104. narozeniny. Informaci o úmrtí potvrdila Karolína 
Wankovská, ředitelka Farní charity Litoměřice. Pod tu spadá Domov pro 
seniory na Dómském pahorku, kde seniorka žila. Vlasta Šumová se narodila  
v Židovicích na Roudnicku, většinu života ale prožila v Litoměřicích. Dnes již 
dospělé děti ji znaly jako učitelku hudby. V litoměřické „lidušce“ totiž čtyřicet 
let vyučovala hru na klavír. 
 

• Památkáři mapovali střechu Kalichu: Po opravách dožilých částí krovů věže 
Kalich z 16. století na Mírovém náměstí v Litoměřicích přijde na řadu výměna 
krytiny báně. Ještě předtím, než samotná renovace nastane, mapovali 
památkáři v pátek dopoledne pomocí plošiny její současný stav. Kamil 
Podroužek z ústecké univerzity vysvětlil, že zdokumentování stávající krytiny je 
důležité pro skladbu šablon, tak aby bylo možné je zachovat i v novém 
provedení. „Vytvoříme 3D model a podle něj budeme přesně vědět, jaká ta 
skladba jde. Nová krytina bude opět měděná. Diskutovali jsme, zda necháme 
novou měď a necháme ji přirozeně stárnout, nebo použijeme měď už 
postařenou. Nakonec se prosadil památkářský záměr, takže bude postařená,“ 
přiblížil Podroužek. Lidé tak pouhým pohledem na nově zrenovovanou střechu 
nepoznají, že je nová. Samotné práce by měly začít v březnu. 
 

• Litoměřická ZUŠ letos slaví 120 let existence: Prapočátky uměleckého 
vzdělávání v Litoměřicích souvisejí se vznikem svatoštěpánské kapituly  
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a s chrámovou hudbou a zpěvem. Škola pro zpěváky patřila údajně  
k největším v zemi, zmínka z roku 1318 hovoří dokonce o 200 žácích. Význam 
hudby a později i divadla, vzrostl se zřízením biskupství v polovině 17.století  
i s činností různých spolků a sdružení; v té době už byl český živel v menšině  
a mluvilo a učilo se zde převážně německy. Nástrojovou hudbu vyučoval  
ve své soukromé škole v 80. a 90.letech 19.století kapelník Josef Schuh.   
 

• Galerie připravila dokumentární film o výstavě: Severočeská galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích zpřístupnila na svém webu bezmála 
desetiminutový dokumentární film, který vznikl jako záznam výstavy Finis 
Terrae Bretaň českým pohledem. Tu mohli návštěvníci vidět v prostorách 
galerie loni na podzim. Kvůli vládním opatřením v souvislosti s koronavirem 
však musela být předčasně ukončena. Díky dokumentu si diváci mohou díla 
například Jana Zrzavého, Václava Brožíka, Věry Jičínská nebo Toyen spojená  
s Bretaní připomenout. 
 

• Vysvědčení dostali prvňáci a druháci: VÝPIS. Epidemie koronaviru 
poznamenala letos také předávání pololetního vysvědčení. Ve školách si ho  
od učitelů převzali jen prvňáci a druháci a také žáci speciálních škol, kde 
funguje prezenční výuka. Výpis vysvědčení ve čtvrtek dostali i malí školáci  
na Masarykově základní škole v Litoměřicích. Ředitel Karel Kynzl vysvětlil, že 
žáci ostatních tříd dostanou výsledky za první letošní pololetí jen  
v elektronické podobě prostřednictvím portálu Edookit. „Papírový výpis jim 
předáme, jakmile to epidemická situace dovolí a žáci se budou moci vrátit  
do školy,“ doplnil ředitel. Na pátek jsou naplánovány jednodenní pololetní 
prázdniny. 
 

• Dům U pěti panen uspěl v soutěži: Městský dům U pěti panen na Mírovém 
náměstí v Litoměřicích, který nedávno prošel opravou, uspěl v krajském kole 
soutěže Památka roku 2020. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy 
movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické 
nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. 
 

• Zemřel Oldřich Kotyza. Archeologovi bylo téměř 58 let: Smutná zpráva přišla 
ve středu ve středu z Oblastního muzea v Litoměřicích. Ve věku nedožitých 58 
let zemřel jeho archeolog Oldřich Kotyza. Věnoval se ranému a vrcholnému 
středověku. Orientoval se i v pravěké archeologii a představoval evropskou 
badatelskou špičku v oblasti historické klimatologie. Během své profesní 
dráhy učil také na Západočeské univerzitě v Plzni. Byl autorem několika 
odborných monografií, studií i výstav. Byl rovněž vedoucím mnoha terénních 
archeologických výzkumů, a to jak v Litoměřicích a okolí, tak i v Roudnici nad 
Labem i na jiných místech regionu. 
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Únor 2021 
 
• V litoměřické Severce byla nelegální párty: Ze soboty na neděli řešili 

litoměřičtí strážníci nelegální párty v discoklubu Severka. Podle informací 
operačního střediska se v době, kdy jsou všechny podobné podniky kvůli 
vládním nařízením uzavřené a platí noční zákaz vycházení, se v klubu hodinu  
a půl po sobotní půlnoci bavila asi dvacítka lidí. „Jen několik osob mělo 
roušku. Provozovatel klubu strážníkům tvrdil, že ho účastníkům párty pronajal. 
Strážníci společně s hlídkou státní policie nedovolenou párty ukončili,“ sdělila 
litoměřická městská policie. Při zásahu policistů se několik lidí, kteří na párty 
byli, pokoušeli schovat i na střeše budovy. Porušení vládních nařízení policisté 
oznámí příslušnému správnímu orgánu. 
 

• Vakcinační centrum už vzniká: V jednom z pavilonů na výstavišti Zahrada 
Čech v Litoměřicích včera začala příprava prostor, jež budou sloužit jako jedno 
z vakcinačních center v Ústeckém kraji. Podle ředitelky výstaviště Michaely 
Mokré si pavilon převezmou zástupci krajského úřadu. „Prostor byl kompletně 
dezinfikován, aby splňoval hygienické parametry, a naši zaměstnanci tam nyní 
staví kóje,“ popsala Mokrá. Kdy v pavilonu začne samotné očkování, není 
zatím jisté. Krajský koordinátor pro vakcinaci Aleš Chodacki uvedl, že centra 
se kromě Litoměřic připravují také v Mostě a v Rumburku. „Další místa  
v Ústeckém kraji budeme v tomto týdnu ještě hledat tak, aby pro zájemce  
o očkování byla dosažitelná a komfortní. Kdy se však s očkováním začne, 
nejsme schopni dopředu odhadnout, vše bude záležet na tom, jak budou 
vakcíny přicházet,“ vysvětlil Deníku Chodacki. 
 

• Projednají vznik nové ulice: Na prvním letošním zasedání se zítra od 16 hodin 

v sále domu kultury sejdou zastupitelé Litoměřic. Na programu mají mimo jiné 

rezignaci zastupitele Karla Klupáka, kterého vystřídá Jan Fišera. Jednat se 

bude i o záměru podání žádosti o dotaci na stavbu atletického oválu a hřiště  

• u ZŠ Havlíčkova. Mezi dalšími body je podpora celoroční činnosti sportovních 

spolků na letošní rok nebo vznik nové ulice „Technická“. Zastupitelé projednají 

i změnovou vyhlášku, která upraví pravidla pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích. 

 

• Lidé v rámci Tříkrálové sbírky přispěli přes 60 tisíc korun: Diecézní charita 

Litoměřice provedla rozpečetění 16 kasiček, které byly umístěny na obecních 

úřadech a dalších veřejných místech na Litoměřicku. Na Tříkrálovou sbírku 

touto cestou lidé přispěli celkem 62 642 korun.  

 

• Město chystá opravu atletického oválu u školy: Modernizaci starého 

atletického oválu u Základní školy v Havlíčkově ulici chystá město Litoměřice. 

Peníze na opravy chce získat prostřednictvím dotace. Záměr podat žádost už 

schválili zastupitelé na posledním zasedání. Projekt modernizace sportoviště 

zahrnuje i odvodnění plochy drenážemi, úpravu travnatého hřiště uvnitř oválu  
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a opravu prostor pro skok daleký. Akce by měla stát téměř deset milionů 

korun, z nichž až 70 procent nákladů může pokrýt dotace od Národní sportovní 

agentury. 

 

• Poděkování pracovníkům nemocnice v Litoměřicích: Chtěla bych poděkovat 

všem lékařům, sestřičkám a pomocnému personálu za opravdu příkladnou 

péči o pacienty na oddělení Covid-19 v Nemocnici Litoměřice. Vděčím všem 

za vyléčení a život. Jarmila Panušková, Roudnice nad Labem 

 

• Muzeum balí, čeká ho dlouhá oprava: I mamutí kost je třeba důkladně zabalit. 

Je totiž křehká a přesun z litoměřického muzea musí přežít bez poškození. 

Kam putuje? To vědí jen litoměřičtí muzejníci. Jejich „základnu“ na Mírovém 

náměstí totiž čeká kompletní rekonstrukce, a tak musejí všechny sbírkové 

předměty v nevyčíslitelné hodnotě přesunout do bezpečí. Až bude budova 

litoměřického muzea vyklizena, vrhnou se na ni stavební firmy. Opravu jedné  

z dominant Mírového náměstí zajistí jako její vlastník město Litoměřice. 

Rekonstrukce vyjde na zhruba 50 milionů korun, 90 procent však pokryje 

dotace, kterou město získalo z Integrovaného regionálního operačního 

programu. Po náročné opravě, která má skončit až v roce 2023, se lidé mohou 

těšit na zcela nové atraktivní expozice. Muzejníci na nich začnou už brzy 

pracovat, přičemž slibují i zapojení moderních technologií. 

 

• Hasičské slavnosti budou až za rok: Celorepublikový sraz hasičstva spojený  

s výstavou techniky Hasičské slavnosti Litoměřice, jež se měly v náhradním 

termínu konat letos v červnu, organizátoři ještě o jeden rok posunuli. Stejně 

jako v loňském roce i jejich letošní konání na výstavišti Zahrada Čech zhatil 

nepříznivý vývoj epidemie koronaviru. Nový termín pro konání slavností je 10.  

a 11. června 2022. Akce patří mezi nejmasovější události v celém regionu a její 

konání bylo naplánované vždy jednou za dva roky. Jedná se o jedinečné 

setkání hasičů z celé České republiky.  

 

• Očkování jde pomalu, vakcíny chybí: Zdeněk Sucharda z Lovosic patřil v pátek 
dopoledne mezi poslední pacienty, kteří tento týden přišli na vakcinaci proti 
koronaviru do Očkovacího centra vybudovaného v pavilonu G litoměřického 
výstaviště Zahrada Čech. „Z očkování strach nemám. Přistupuji k tomu tak, že 
mi to pomůže,“ řekl senior, kterého na očkování doprovodila manželka. 
Vakcíny proti onemocnění covid dostávají zatím senioři nad 80 let. Podle 
zástupce koordinátorky očkovacího centra Miroslava Pleskota bylo  
na litoměřickém výstavišti od úterý, kdy centrum zahájilo činnost, aplikováno 
celkem 120 vakcín. Tedy plný počet ze všech, které byly k dispozici. V příštím 
týdnu se na výstavišti bude očkovat asi 60 lidí denně. Vakcíny dostává 
centrum vždy na jeden týden dopředu. Proto také není možné rezervovat si 
termín na pozdější dobu, než je právě následující týden. Zájemci o očkování 
přímo na výstavišti si musí místo vybrat při elektronické registraci. 
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• Centrum na výstavišti hlásí volné kapacity: Očkovací centrum na výstavišti 
Zahrada Čech hlásí pro tento týden dostatek vakcín, ale chybějí v tuto chvíli 
zde registrovaní senioři starší 80 let. Doporučujeme těm, kteří jsou 
registrováni na očkování do Nemocnice Litoměřice, aby se přeregistrovali  
na výstaviště. To aktuálně disponuje kapacitně dostatečným zázemím  
i očkovacím týmem. Máte-li ve svém okolí takového seniora, informujte jej.  
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Březen 2021 

• Policie hlídá na Litoměřicku pohyb lidí: „Pane řidiči, předložte doklady a také 

formulář pro opuštění okresu nebo čestné prohlášení,“ vyzývají policejní hlídky 

na rozhraní měst. Na Litoměřicku je kontrolní bod u Lukova poblíž Úštěku, kde 

řidiči přejíždějí do okresu Česká Lípa. Plošné omezení volného pohybu osob 

vstoupilo v platnost v pondělí. Autem není možné překročit hranice okresu, 

pokud se pasažéři neprokážou, že jde o pracovní cestu či se na ně nevztahuje 

jiná výjimka. Trávení volného času je možné jen v katastru domovské obce. 

Přísnější režim má pomoct s utlumením epidemie covid 19. Namátkové 

kontroly na silnicích v Ústeckém kraji prováděla policie v pondělí na celkem 

191 stanovištích. Zapojilo se do nich více než 600 policistů. Od úterý 

odpoledne se k nim přidá 20 celníků a 125 příslušníků Armády ČR. 

 

• Litoměřice spustily nový web města: Město Litoměřice má nový web. Oproti 

tomu předchozímu se na něm návštěvníci mohou seznámit se dvěma novými 

sekcemi Turista a Životní prostředí. Do turistické části webu budou v 

nejbližších týdnech překlopeny informace ze stávajících stránek. Kromě dvou 

nových sekcí se do designu stránek promítl také grafický vizuál města  

a novinkou je i propojení s mapami, plná responsibilita, progresivní webová 

aplikace či anglická a německá jazyková mutace stránek. Přístupný tak bude  

i zahraničním turistům. 

 

• Nestor litoměřického veslování slaví kulatiny: Již téměř sedm desetiletí je  
s litoměřickým veslováním neodmyslitelně spojeno jméno Radomila Peterky, 
který v sobotu 6. března oslaví své osmdesáté narozeniny. V mládí byl členem 
posádek slavné generace litoměřických veslařů společně s O. Marečkem, 
bratry Vahalíky, pány Rývou, Běloubkem, Pospíchalem a dalšími. Později se 
stal trenérem a úspěchy jeho svěřenců z něj udělaly legendu veslařského 
klubu Slavoj Litoměřice. Dokázal sbírat úspěchy s chlapci i děvčaty, se skifaři  
i posádkami v nepárových disciplínách, a právě proto mu označení „trenérská 
legenda“ již mnoho let právem náleží. 
 

• Na úřad je nutné se objednat: Následující dva týdny se lidé, kteří chtějí jít  
na městský úřad v Litoměřicích, musí objednat telefonicky, mailem nebo 
prostřednictvím aplikace Potřebuji si vyřídit. Toto neplatí pro přepážková 
pracoviště registrů řidičů a silničních vozidel, občanských průkazů  
a cestovních dokladů, na která se lze objednat on-line. Cílem tohoto opatření je 
omezení zbytečných rizikových situací, nedorozumění a zamezení 
koncentrace lidí v čekacích prostorech úřadu. Město doporučuje, aby lidé 
důkladně zvážili, zda osobně na úřad potřebují. 
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• Darované respirátory a roušky dostanou ti, kteří je potřebují: Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích dostal darem z Krajského 
úřadu Ústeckého kraje 1690 respirátorů a 1250 roušek, které poputují 
pěstounským rodinám. Potravinová banka v Ústeckém kraji zároveň poskytla 
3600 respirátorů, které zaměstnanci odboru darují sociálně potřebným 
občanům. Pracovníci odboru budou postupně kontaktovat osoby nebo rodiny, 
které tuto pomoc potřebují.    
 

• Kališníci dál válí! Jako hosté ve své hale vystavili stopku Benátkám, základní 
část zakončí derby: Hokejisté Litoměřic zdolali ve 33. kole Chance ligy  
na domácím ledě, ač vedeni jako hosté, Benátky nad Jizerou 5:2 a 
zaznamenali desátou výhru z jedenácti posledních zápasů. Soupeři navíc 
vystavili definitivní stop v boji o play-off. 
 

• Během 24 hodin zemřelo v kraji 11 lidí: Epidemická situace v Ústeckém kraji, 
kde žije 818 tisíc lidí, není dobrá. V pondělí ráno bylo registrováno 13 773 
nakažených. Od neděle přibylo přes 400 případů a 11 lidí během 24 hodin 
zemřelo. Celkem už mělo covid v kraji prokazatelně přes 90 tisíc lidí, z toho 
přes 75 tisíc se uzdravilo a 1669 zemřelo. Zdravotníci aplikovali přes 45 tisíc 
očkovacích dávek. 
 

• Začali opravovat poškozené zdivo: Odborná firma začala v pondělí s opravou 
poškozeného schodišťového zdiva na litoměřických parkánech. K havárii  
v části vedoucí od divadla k bývalému železničnímu tunelu došlo na sklonku 
minulého týdne. Ladislav Pošík z odboru územního rozvoje městského úřadu 
vysvětlil, že stavební práce zahrnou rozebrání stávajícího zdiva, zesílení 
základu a opětovné vyzdění. Po dobu oprav veřejnost do této části parkánů 
nemá přístup. 
 

• Litoměřický Kalich dostal varnu a tanky: Plán na výrobu piva v bývalém 

Kalichu pokročil. Začala montáž technologií, čeká se jen na otevření 

restaurací. Plány na znovuzahájení výroby piva přitom ještě na začátku 

loňského roku počítaly s první várkou už během léta. Zastavila je však 

pandemie koronaviru. I přes její trvání a nelehkou situaci v tomto oboru chce 

rodinná firma, která městu za prostory už platí nájem, výrobu spustit. „Bohužel 

jsme se trefili do velmi nešťastné doby, ale nic jiného, než rozjet zkušební 

provoz nám z ekonomického hlediska nezbývá,“ zmínil Dionýz Hutár.  

Do budoucna chce firma Pivovar Litoměřice provozovat vlastní restauraci, kde 

by své pivo nabízela. Distribuovat ho chce také do ostatních podniků jak  

na Litoměřicku, tak i v Ústeckém kraji. Zatím není ani jasné, kolik pivovar bude 

mít zaměstnanců. „Záleží na tom, jak nám bude postupně nabíhat výroba. 

Může to být od čtyř do deseti, pokud otevřeme vlastní restauraci. Podle 

prognóz bude ale letošní rok obtížný a bude podobný roku loňskému,“ doplnil 

Hutár. Ze začátku chtějí pivovarníci produkovat asi 1500 hektolitrů ročně.  

V dalších letech by se výstav mohl zvýšit až na čtyři tisíce hektolitrů ročně. 
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• Na Radobýlu kácí náletové dřeviny: V tomto týdnu probíhá na úpatí severního 

svahu Radobýlu kácení náletových dřevin. Informovala o tom Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správy CHKO České 

středohoří s tím, že vzrostlé stromy i menší solitéry budou zachovány. 

Důvodem prořezu je propojení stepních společenstev Radobýlu s okolními 

loukami, což umožní druhům, které vyžadují volné plochy, migraci. Část 

vybraného území zasahuje i do žluté turistické trasy. Návštěvníci proto musí 

být při průchodu této části obezřetní. 

 

• Zápisy do prvních tříd budou i letos bez přítomnosti žáků: Zápisy žáků do 

šesti základních škol zřizovaných městem a jedné soukromé základní školy 

proběhnou v Litoměřicích stejně jako v loňském roce netradičním způsobem. 

Všechny základní školy přistoupí dle opatření Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR k přijímání žáků bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Žádosti o přijetí budou moci od 1. do 21. dubna podat zákonní zástupci dětí 

datovou schránkou, e-mailem, poštou nebo osobním podáním. 

 

• Na Masaryčce budou mít monitory kvality vzduchu: Monitory kvality vzduchu 

se v těchto dnech montují ve třídách Masarykovy základní školy  

v Litoměřicích. Zařízení dokáže upozornit na zvýšenou hodnotu oxidu 

uhličitého v prostoru. „Člověk dokáže vydýchat 12 tisíc litrů vzduchu denně.  

V nedostatečně větraných prostorách se začne objevovat zívání, únava, 

mikrospánky, klesá pracovní výkon, zvyšuje se výskyt poruch učení a 

soustředění, bolesti hlavy, klesá také imunita a člověk je náchylnější k infektu. 

To platí dvojnásob v této covidové době,“ uvedl ředitel školy Karel Kynzl s tím, 

že nový pomocník dá včas signál k tomu, že je třídu třeba vyvětrat.  

 

• Plavec Vojtěch Netrh vyhrál na Velké ceně Slovenska tři závody: Litoměřický 

plavec Vojtěch Netrh potvrdil svou výbornou formu, na Velké ceně Slovenska  

v Šamoríně vyhrál tři závody. Netrh startoval ve třech závodech a všechny 

ovládl. „Nejkvalitnější výkon předvedl na 200 metrů prsa, kde nový osobní 

rekord 2:15,42 znamenal 807 FINA bodů a 5. nejlepší výkon závodů,“ 

poznamenal s úsměvem na tváři trenér Plaveckého klubu Litoměřice Štěpán 

Šetek. Ostatní litoměřičtí plavci už takové štěstí nemají. Sporadicky se do vody 

dostane další litoměřická reprezentantka Adéla Chalupová a to pouze  

na zahraničních soustředění. Ostatní litoměřičtí plavci neplavou vůbec. 

„Jelikož už tato situace trvá rok, následky budou obrovské. V lepším případě 

bude výpadek těžké dohnat, ale obávám se, že řada plavců se už do vody 

nevrátí,“ odhadl šéf litoměřických plavců. 
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• Zahrada Čech ruší jarní sezónu: Jarní Tržnice Zahrady Čech, Mezinárodní 

výstava psů, Autosalon, Gastro foodfest a Hasičské slavnosti. To jsou tradiční 

akce, které se na litoměřickém výstavišti obvykle konají v první polovině roku. 

Kvůli epidemii koronaviru se v tom letošním ale neuskuteční. „Pro jarní výstavu 

Tržnice Zahrady Čech máme připravený náhradní termín pro případ, že by se 

situace v nejbližších dnech začala výrazně zlepšovat. 

 

• Zvony připomněly oběti covidu: Zvon Václav v městské věži u kostela Všech 
svatých v Litoměřicích se rozezněl za oběti koronavirové pandemie. V pondělí 
22. března totiž uplynul přesně jeden rok od prvního tuzemského úmrtí  
v souvislosti s covidem-19. Celkem už v České republice zemřelo s covidem 
na 25 tisíc lidí. Jejich památku včera Česko uctilo minutou ticha, k iniciativě se 
připojila i Česká biskupská konference, která požádala duchovní správce, aby 
v pondělí ve 12.00 hodin nechali znít kostelní zvony. Tak učinil i litoměřický 
kněz Józef Szeliga, jenž v pravé poledne rozezvučil největší zvon Václav, který 
se ve věži kostela nachází. Jde o jediný zvon, který není ještě 
zautomatizovaný, a musí jej proto rozhoupat lidská síla. 
 

• Čtenář Deníku se podělil o svou zkušenost s očkováním: Neprší, nesněží, nic 
nám není přítěží. Přesto z domova se nechce. Ale nedá se nic dělat. Obvodní 
lékař v pondělí doporučil /autoritativně/ a následně centrální dispečink 
prostřednictvím emailové komunikace určil čtvrtek na osmou ráno jako 
závazný termín odběru biologického materiálu k diagnóze pozitivní nebo 
negativní? Tedy dnes. Místo odběru Odběrové centrum Městské nemocnice  
v Litoměřicích. „Poučen“ sledování internetových stránek, neutuchajícím 
zájmem prakticky všech TV kanálů si říkám to bude dobrodružství. Bohudík 
není. Nepatrná fronta, vzorné rozestupy, všichni respirátory. Přišel jsem 
přesně, civilní ochranka mě usměrňuje, všichni další z personálu vás kontaktují 
v evidentně neprodyšném bílém ohozu. Organizace odběru funguje jako velmi 
dobře pracující „stroj“. Určitě i díky vedoucí OC Mgr. Lence Kalábové, Ph.D., 
Martině Opluštilové, vrchní laborantce, medičce Natálii Šebestové /6. ročník LF 
Praha/ a Bc. Heleně Šrámkové fyzioterapeutce. Odběr probíhá v sedě, trošku 
to zašimrá v nose a hotovo. V osm patnáct OC nemocnice v Litoměřicích 
opouštím. Výsledek mi přijde na můj mobil do 48 hodin. Měli by se otestovat 
všichni. Abychom tu pandemii definitivně zastavili a boj s ní prostřednictvím 
vakcinace dobojovali. Také díky velmi dobré práci Odběrového centra.  
A závěrem? Omlouvám se pracovnice civilní ochranky se jmenovala Ilona 
Skřivánková. 
 

• Na litoměřickém výstavišti vzniklo nové odběrové místo: Další odběrové 
místo, kde se lidé na Litoměřicku mohou nechat otestovat na přítomnost 
onemocnění covid-19, vzniklo v uplynulých dnech v jednom z pavilonů  
na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Zdravotníci tu testy provádí 
odběrem vzorků výtěrem jak z nosohltanu, tak i nosu a úst. Termín si zájemci 
mohou vybral v on-line rezervačním systému na webu: covid-litomerice.cz. 
Provozní doba je ve všedních dnech od 8 do 16, o víkendu pak od 8 do 12 
hodin. 
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• Stará vinice mizí. Nahradí ji nová: Obnova. Pohled na úpatí Radobýlu  
na Litoměřicku se pomalu mění. Starou vinici vysazenou pod vrchem  
v šedesátých letech minulého století v těchto dnech likviduje žernosecký vinař 
Dalibor Mikulenko. Na zhruba hektarovou plochu po odstranění starého dřeva 
vyseje nejprve jetelotravní směs, aby se půdy dostaly potřebné živiny. 
„Hospodaříme ekologicky a nepoužíváme průmyslová hnojiva. Na vyklučenou 
vinici navezeme ještě hnůj a dva roky ho tu budeme zorávat. Až poté vysadíme 
révu novou,“ vysvětlil Mikulenko. Na vinici, kterou má u Žalhostic dlouhodobě 
pronajatou, plánuje vysadit odrůdu muškát moravský. 
 

• Smůla. Litoměřice propásly tři šance na postup a končí: Měli je na lopatě. 
Hokejisté Litoměřic vedli nad Jihlavou už 3:1 na zápasy, jenže ani jeden ze tří 
pokusů na ukončení série nevyužili a promarnili tak jedinečnou příležitost 
dostat se do semifinále play-off první ligy. Rozhodující sedmý zápas čtvrtfinále 
na Vysočině vyhrála Dukla 3:1. Favorit celé soutěže tak dokonal obrat  
a s vypětím všech sil postoupil dál. „Těžko se to teď hodnotí. Do série jsme šli 
s velkým respektem, Jihlavě jsme se chtěli vyhnout. Vedli jsme 3:1 na zápasy 
a měli tři pokusy to ukončit. Hrozně nás mrzí, že jsme to nedotáhli do konce. 
Ve všech zápasech jsme byli strašně blízko. Jihlava je ale tuhý soupeř,“ litoval 
litoměřický brankář Tomáš Král. I přes čtvrtfinálové vyřazení je na svoje 
spoluhráče hrdý. „Kluci zaslouží absolutorium. Na to, jak mladý tým máme, 
jsme to odehráli excelentně. O zkušenostech to nebylo, ve zlomových 
momentech jsme neměli štěstí,“ dodal smutný hrdina série. V rozhodující bitvě 
vstřelil vítězný gól Josef Skořepa, který v polovině utkání zvyšoval na 2:1, jen 
necelou minutu a půl po litoměřickém vyrovnání z hole Miškáře.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Duben 2021 
 
• Litoměřickou katedrálu zaplnili věřící: V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích 

se na Bílou sobotu konaly obřady velikonoční vigilie bohoslužba světla, slova, 
vody a oběti. Předsedal jim biskup Jan Baxant. Letošní obřady jsou jiné než 
předešlé roky. Kvůli koronaviru a vládním nařízením začaly slavnostní obřady 
Veliké noci, od které mají Velikonoce svůj název, požehnáním ohně, od něhož 
byla poté zapálena velikonoční svíce paškál. Od jeho plamene si věřící rozžali 
svoje svíce. Zazněl velikonoční chvalozpěv k posvěcení paškálu zvaný 
Exsultet, kterým začala bohoslužba slova. Během ní věřící vyslechli devět 
biblických úryvků. 
 

• Letos si všechno sedlo, mohli jsme dojít daleko: Splnili cíl postupu  
do předkola, kde navíc vyřadili Sokolov. Ve čtvrtfinále trápili favorizovanou 
Jihlavu, jíž měli na lopatě. Vyřazení v sedmém utkání určitě není ostudou, 
přesto kouč hokejistů Litoměřic Daniel Tvrzník ví, že tým mohl dosáhnout  
na historický úspěch. Možná stačilo, kdyby nepřišly ve špatný čas zranění 
klíčových útočníků… 
 

• Občané Litoměřic mohou nyní hlasovat v anketách on-line: V Litoměřicích 
pořádá vedení města s občany veřejná fóra pod názvem Desatero priorit. 
Vzhledem k pandemii koronaviru se letos tyto akce nemohou pořádat.  tohoto 
důvodu se mohou lidé k dění ve městě vyjadřovat prostřednictvím on-line 
anket. Odkaz na ankety naleznou lidé na webu Zdravé město Litoměřice. Právě 
zde se mohou také do anket připojit a vyjádřit se.  
 

• Podívejte se na výtvory žáků litoměřické základní školy: Nejenom výstava 
kresbiček na zahradě Masarykovy základní školy v ulici Svojsíkova 
Litoměřicích, ale další řady obrázků na plotových stěnách v Galerii na plotě 
tamtéž jsou příjemnou a realistickou prezentací tamějších žáků. V tematických 
blocích Žiju s (koro)navirem, Na co se nejvíce těšíme a Velikonoce získáte 
nejenom částečný náhled do současné dětské duše ale každý jednotlivý 
obrázek bez diskuse i pohladí. Pro rodiče dětí takřka povinná návštěva, pro 
nás ostatní alespoň poděkování za šťastný nápad v současné podivné době. 
 

• Na Labi cvičí ženisté, čeká je Lotyšsko: V dubnu vrcholí příprava pro vojáky 
15. ženijního pluku, převážně z 152. ženijního praporu, kteří se připravují 
vyslání do zahraniční operace v Lotyšsku. Od 6. dubna probíhá na vodním 
cvičišti v Litoměřicích na řece Labi intenzivní příprava, kterou ukončí krátké 
prověření schopností v rámci průpravného cvičení. Na této přírodní překážce 
se vojáci zdokonalují v překonávání vodního toku pomocí přívozových soulodí, 
které přepravují jednotlivé kusy techniky, nebo pomocí postaveného mostu  
z pontonové mostové soupravy, který naproti tomu zabezpečí plynulý provoz 
techniky z jednoho na druhý břeh. Ženisté trénují plavbu samostatných 
soulodí, spojení dvou soulodí do jednoho a přechod z přívozové na mostovou 
přepravu, kdy spojením přívozů vznikne vlastní most. Součástí výcviku je také 
vypořádaní se s nenadálými situacemi, jako jsou přímá a nepřímá střelba 
nepřítele na soulodí, výměna poškozených pontonových dílů nebo také člunu. 
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• Z Litoměřic je Paříž. Točí tu akční scény pro seriál: Filmaři obsadili ulici  
v centru města. Chystá se automobilová honička. Jezuitská ulice a přilehlé 
jezuitské schody v Litoměřicích se na dva dny stanou filmovými ulicemi 
Paříže. V úterý tu produkce seriálu stavěla kulisy, které atmosféru hlavního 
francouzského města podtrhnou. Patří mezi ně například stylové lampy nebo 
novinový stánek, který ale na konci čeká zkáza. Natáčecím dnem záběrů pro 
osmidílný thriller Extinction (Zánik) bude středa. Filmaři se tu však zdrží až  
do čtvrtka, kdy budou po sobě uklízet. Seriál, který vzniká pro britský televizní 
kanál Sky, vypráví o mladíkovi, který zažije konec světa a vrátí se zpět v čase. 
Po Praze, Mostě nebo Žatci si filmaři vybrali právě Litoměřice. 
 

• Poblíž trati bude nové parkoviště: Na pozemku v litoměřické Nerudově ulici 
poblíž železničního přejezdu vznikne nové parkoviště. Pozemek o rozloze 
3937 metrů čtverečních se městu po dlouhých letech snažení podařilo 
odkoupit od Správy železnic za 1,9 milionu korun. „V plánu je postavit zde 
parkoviště, které by mělo sloužit zejména učitelům a studentům gymnázia  
a základní školy, zaměstnancům a klientům Centrální školní jídelny, a ulevit tak 
přetížené Svojsíkově ulici,“ informoval místostarosta Karel Krejza. Konečná 
podoba parkoviště bude ještě upřesněna. 
 

• Kázal nám terorista? Věřící kněze hájí: Pravoslavní z Litoměřic se přimlouvají 
za zatčeného duchovního. Vedení církve s hodnocením kauzy Ivana Hadravy 
vyčkává. Pravidelnou nedělní mši v Litoměřicích sloužil naposledy v neděli  
18. dubna. Pár dní nato si pro Ivana Hadravu, kněze od svatého Václava, přišli 
zakuklenci z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).  
Na Květnou neděli, kterou měli pravoslavní s jejich posunutým juliánským 
kalendářem o tomto víkendu, už farníkům žehnal kočičky náhradník Ján 
Novák. Několik následujících velikonočních bohoslužeb počínaje čtvrtkem 
odslouží zdejší diákoni buď s ním, nebo sami. Hadrava má teď jiné starosti. 
Drží ho ve vazbě a vyšetřují kvůli obvinění z financování terorismu. Podle 
Českého rozhlasu (ČRo), který vychází z policejního usnesení, měl kněz spolu 
se čtyřmi dalšími obviněnými kontakty s paramilitární skupinou 
Českoslovenští vojáci v záloze. A českým bojovníkům za proruské separatisty 
ve válce s Ukrajinou posílal vysoké částky peněz. Za to mu hrozí až 20 let 
vězení. Hadrava vinu popírá. „Ve lhůtě jsme podali stížnost,“ potvrdila jeho 
ustanovená obhájkyně Tereza Dokoupilová. Zatčení duchovního šokovalo 
místní farníky. Přimlouvají se za něj u vedení českého pravoslaví. 
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Květen 2021 

 

• Vojáky z Litoměřic čeká stěhování: Příští rok na jaře se odstěhují poslední 
vojáci z objektu bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS)  
v litoměřické ulici 5. května. Místostarostu Karla Krejzu o tom informoval 
náměstek ministra obrany Filip Říha. Po odchodu vojáků skončí zásadní 
překážka, která bránila městu podat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu  
a vybudovat zde moderní sídlo základní umělecké školy. Vedení radnice už 
armádě převedlo nevyužívaný objekt v kasárnách Dukelských hrdinů. Stávající 
budova ZUŠ už kapacitně nevyhovuje. 
 

• Na staré půdě vznikly nové odborné učebny, školáci z Masaryčky se mohou 
těšit na prvotřídní studijní zázemí: Kuchyňka pro nácvik vaření v suterénu byla 
jedinou odbornou učebnou, kterou žáci v Masarykově základní škole  
v Litoměřicích měli k dispozici. Přírodovědné předměty jako chemii nebo 
fyziku a tolik oblíbené pokusy s nimi spojené ukazovali učitelé dětem přímo  
v jejich třídách. Od nového školního roku bude ale tato praxe na Masaryčce 
minulostí. Právě v těchto dnech proběhla kolaudace pěti nových odborných 
učeben, které vznikly přestavbou nevyužívané půdy. Ředitel školy Karel Kynzl 
přiblížil, že nyní budou mít žáci k dispozici tři nové jazykové třídy, výtvarný  
a řemeslný ateliér a přírodovědnou učebnu. „Výuka v těchto předmětech se 
díky tomu velmi zkvalitní. Ve všech třídách je nové moderní vybavení, které 
ještě budeme doplňovat. Mezi nejlépe vybavené patří právě přírodovědná 
učebna,“ uvedl Kynzl s tím, že děti se těší také na nové sedací vaky, takzvané 
fatboye, které jsou na chodbě u nových tříd. V řemeslné a výtvarné dílně 
nechybí ponk, kde se školáci budou učit základní práce se dřevem nebo 
kovem, dále je tu také tiskařský lis a lavice na kreslení. 
 

• Vzkazy z Makovice: 7. května tým odborníků vystoupal na věž Kalich  
v Litoměřicích, kde z její nejvyšší části odinstaloval makovici skrývající 
poselství z 18. a 19. století. Obsahovala například dobové dokumenty nebo 
mince.  
Po opravě střešní krytiny se makovice doplní o současné dokumenty a vrátí 
zpátky na své místo. (výčet vložených dokumentů a znění poselství viz kapitola 
5) 
  

• Na výstavišti už funguje velké očkovací centrum: V pavilonu H  
na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech začalo v pondělí fungovat 
velkokapacitní očkovací centrum proti nemoci covid-19. Vakcinační tým se 
tam přesunul ze sousedního očkovacího centra v pavilonu G. Očkovací 
centrum s kapacitou tisíc naočkovaných lidí denně bude fungovat každý den 
včetně víkendů od 8 do 18 hodin. Velkokapacitní centrum v Litoměřicích je 
posledním, které Ústecký kraj a Krajská zdravotní v regionu otevřeli. Podobná 
jsou v Chomutově, Děčíně, Teplicích a Mostě. 
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• Litoměřická ZUŠka bude učit také na své zahradě: Základní umělecká škola  
v Litoměřicích přechází od pondělí z výuky „1+1“ (jeden učitel + jeden žák)  
na výuku ve skupině tří dětí. Jak uvedla ředitelka Dominika Valešková, vyplývá 
to z opatření, kterými vláda rozvolňuje předchozí stav. „Můžeme s žáky lépe 
cvičit skladby, hrát dua, mít více dětí na nauce. Umožňuje nám to rovněž učit 
venku, a to až do počtu 20 dětí samozřejmě za podmínky, že rodiče podepíší 
čestné prohlášení, že žák je zdravý a že má test s negativním výsledkem,“ 
vysvětlila. Škola pro ty účely připravila svůj zahradní areál, kde se tak může 
konat i výuka tanečního a dramatického oboru. Z mnoha dříve plánovaných 
akcí sice sešlo, některé se ale přece jen uskuteční. Kromě toho, že škola stále 
natáčí videokoncerty a uvádí je na školním YouTube, připravuje setkání žáků  
s učiteli na zahradě ZUŠ, malé akce pro omezený počet účastníků, ale i dva 
streamované (online) živé koncerty. 14.června z Varhanního sálu ZŠ Boženy 
Němcové (tato škola dostala od Petrofu nový klavír) a 16.června stejnou 
formou koncert absolventů ZUŠ z Máchova divadla. 
 

• Zdravíme ze složité doby, vzkázalo město, na samý vrcholek věže Kalich 
vložili zástupci Litoměřic poselství příštím generacím: Vzkaz starosty města, 
zpráva o pandemii koronaviru, soupis orientačních cen, za které se dají pořídit 
běžné potraviny a služby, stokoruna a padesátikoruna nebo výroční vydání 
Radničního zpravodaje a pamětní mince k 800. výročí založení Litoměřic. To 
jsou některé z předmětů, jež včera dopoledne uložil litoměřický starosta 
Ladislav Chlupáč do tubusu, který následně umístil do nové kopule na samém 
vrcholku vyhlídkové věže Kalich jako vzkaz příštím generacím. Poselství je 
doplněno také vydáním Litoměřického deníku z pondělí 10. května, kde je  
na titulní straně otisknutá fotografie ze snímání původní makovice, která 
rovněž skrývala vzkazy z 18. a 19. století. „Jedná se o mimořádnou událost  
a vážím si toho, že zrovna já mohu tyto materiály pro příští generace uložit,“ 
poznamenal starosta a přiblížil, že ve svém průvodním slovu zmínil například 
projekty zrealizované v Litoměřicích za poslední roky. Mezi nimi například 
stavbu nového mostu přes Labe nebo rekonstrukci gotického hradu. „Je tam 
také zmínka o tom, že neprožíváme období válek a vážíme si toho, ale že  
v tuto dobu prožíváme komplikované chvíle spojené s covidem. Budoucím 
generacím jsem dále popřál, aby prožívaly klidné chvíle v našem krásném 
městě,“ doplnil Chlupáč. Podle klempířského mistra Martina Andráše, který  
se na opravě věže Kalich podílí, vydrží nová makovice déle než ta původní.  
Je totiž vyrobená z mědi. „Až to jednou někdo bude potřebovat rozebrat, tak 
dokumenty, které jsme tam dnes vložili, budou dobře čitelné i za stovky let,“ 
ujistil Andráš. 
 

• Letní koupaliště se otevírá: Letní koupaliště na Písečném ostrově  
v Litoměřicích se v pondělí 31. května otevře návštěvníkům. Lidé při vstupu 
budou muset doložit negativní test na koronavirus nebo doklad o očkování. 
Kvůli vládním opatřením bude moci koupaliště naplnit maximálně 50 procent 
celkové kapacity venkovního prostoru koupaliště. „Kapacita pro návštěvníky  
se sníží na polovinu, což v našem případě znamená omezení na 1 550 osob,“ 
uvedl vedoucí koupaliště Ladislav Beneš. Cena vstupného zůstává stejná jako 
v minulém roce. 
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Červen 2021 
 

• Šampion výstavy Vinařské Litoměřice je z Moravy: Předsedové 
hodnotitelských komisí v soutěži vín pro 19. ročník Vinařských Litoměřic včera 
vyhodnotili šampiona výstavy. Stalo se jím Rulandské bílé ročník 2018 z 
vinařství Chateau Bzenec. Ve finálové osmičce obsadilo 2. místo jakostní víno 
známkové Johann W ročník 2014 ze stejnojmenného vinařství v Třebívlicích. 
Mezi špičku velkých vinařství se prosadil také jeden malý vinař Bohuslav Schoř 
z Libkovic pod Řípem se vzorkem českého zemského vína Fratava Rose ročník 
2020. Všechna oceněná vína a řadu dalších budou moci ochutnat návštěvníci 
výstavy ve dnech 25. a 26. června v Domě kultury. 
 

• Základní škola Na Valech bude mít nového ředitele: Novým ředitelem 
Základní školy Na Valech v Litoměřicích bude od 1. července současný 
zástupce ředitele František Kindermann. Jeho jmenování jednomyslně 
doporučila radě města schválit výběrová komise složená ze zástupců 
jmenovaných Českou školní inspekcí, zástupce Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, pedagogického sboru a rodičů žáků školy. Zbývající dva členové 
zastupovali zřizovatele, tedy město Litoměřice. Kindermann působí ve škole 
od roku 2009. Bývalý ředitel Petr Klupák rezignoval. 
 

• Odešel pan Josef Petrš: Litoměřický hokej se na začátku června ponořil  
do smutku a černé barvy. Ve věku nedožitých 86 let zemřel velký fanoušek  
a také bývalý ledař Josef Petrš. „Pan Petrš byl asi nejdéle sloužící ledař  
v Litoměřicích. Na zimáku pracoval od roku 1972. Byl to bezvadný člověk, 
spolehlivý a zažraný do hokeje. Všichni jsme ho tu měli moc rádi,“ uvedl  
pro klubový web místopředseda Stadionu Jaromír Tvrzník. Podle informací 
klubu strávil Petrš ve své funkci s drobnými přestávkami téměř 40 let, kromě 
hokeje miloval také fotbal, který hrál za Litoměřice. Čest jeho památce. 
 

• Pivovar představí nový Kalich a Černého orla: Jedenáctistupňový Kalich  
a tmavý speciál Černý orel. To jsou nové produkty Pivovaru Litoměřice, který 
obnovuje tradici v někdejším pivovaru v centru Litoměřic. Veřejnost bude mít 
možnost je ochutnat přímo na místě už ve čtvrtek 24. června od 15 do 19 
hodin. Zároveň bude v prvním patře zrekonstruované části pivovaru 
zpřístupněna nová expozice o historii pivovarnictví a také prvně vystaveno 
poselství našich předků nedávno vyňaté z kopule vyhlídkové věže Kalich. 
 

• V Litoměřicích vystavuje boxer Osička: Profesionální boxer, mistr republiky  
i Evropy, trenér, herec a v neposlední řadě také malíř Rostislav Osička 
vystavuje své obrazy v Litoměřicích. K vidění jsou od čtvrtka až do 26. září  
v Muzeu insitního umění ve dvorním traktu měšťanského domu na Mírovém 
náměstí. Jak přiblížila Barbora Klipcová z pořádající Severočeské galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích, výstava obsahuje bezmála čtyřicet 
výtvarných a poetických děl. Mnohá z nich reflektují náměty z historie boxu. 
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• Zahradu Čech plně převzaly Litoměřice: Výstaviště Zahrada Čech  
v Litoměřicích přejde od července výhradně do rukou města. Pod svá křídla  
si ho převezme příspěvková organizace Městská kulturní zařízení (MKZ). Nyní 
ve společnosti, která fungování výstaviště zajišťuje, vlastní město polovinu, 
druhá patří společnosti EXPO CZ. Návrh na ukončení nájemní a licenční 
smlouvy se společností Zahrada Čech, nové znění zřizovací listiny MKZ  
a návrh na odkup obchodního závodu společnosti Zahrada Čech do vlastnictví 
MKZ schválili v úterý zastupitelé. Důvodem k tomuto kroku je snaha zachránit 
výstaviště, které negativně ovlivnila vládní opatření spojená s koronavirem,  
a zajistit jeho další rozvoj. Místostarosta Litoměřic a zároveň jednatel 
společnosti Zahrada Čech Lukas Wünsch (Severočeši) připomněl,  
že výstaviště během nuceného uzavření při pandemii koronaviru nemohlo 
pořádat žádné výstavy ani jiné akce a ocitlo se bez příjmů. V rámci vládních 
podpůrných balíčků pak dosáhlo jen na kompenzace mezd zaměstnanců. 
„To, že se výstavnictví vrací pod křídla města, vidím jako návrat ke kořenům, 
ale také jedinou možnost záchrany výstaviště ve směru k volnočasovým 
aktivitám,“ uvedl Wünsch. Město za odkup obchodního závodu zaplatí podle 
znaleckého posudku 10 milionů korun. Následně ale EXPU CZ prodá svůj 
poloviční podíl ve společnosti, čímž získá zpět zhruba čtyři miliony korun.  
S částkou 10 milionů však nesouhlasili někteří zastupitelé z řad opozice, 
kterým se zdála příliš vysoká. Petr Panaš (Zelení a Piráti) sice kvitoval,  
aby výstaviště provozovala výhradně městská příspěvková organizace, ale 
proti navržené sumě se ohradil. „V loňském roce jsme Zahradu Čech podpořili 
devíti miliony, když jsme ji odpustili nájemné. Kdybychom ho neprominuli, ale 
jen posunuli splatnost, tak určitě není obchodní závod nyní oceněn na 10 
milionů. My si v podstatě svým způsobem naši pomoc kupujeme nazpátek,“ 
nelíbilo se Panašovi, který spolu se stranickými kolegy navrhl tři jiné varianty 
odkupu. Žádná z nich však neprošla. Nad cenou za obchodní závod  
se pozastavovala také Lenka Simerská (Zelení a Piráti). „Stavíme cenu  
na základně znaleckého posudku. A můj názor je ten, že je silně nadhodnocen 
a jsou v něm nesrovnalosti. Pokud se chce město řídit znaleckým odhadem, 
měl by se zhotovit ještě jeden kvalifikovaný oponentní,“ žádala Simerská. Mezi 
první velké akce pod taktovkou MKZ bude patřit zářijový veletrh Zahrada Čech 
a následně Vinobraní. 
 

• Cantica Bohemica se rozloučila s dlouholetým sbormistrem: Světová 
pandemie ovlivnila životy nás všech a stojí také za rozhodnutím profesora 
Vladimíra Frühaufa ukončit aktivní sbormistrovskou činnost. „Za poslední rok 
jsem prožil velmi těžké období. Roky přibývají, zdraví ubývá. A protože vím,  
že moje nástupkyně Mgr. Dominika Valešková si se sborem rozumí a dělá tu 
práci skvěle, rozhodl jsem se jako sbormistr skončit. Pokud budete mít zájem, 
rád přijmu občasnou spolupráci, a zůstanu tzv. „emeritním sbormistrem,“ řekl 
tento týden na poslední zkoušce ženského komorního sboru Cantica 
Bohemica odcházející sbormistr PhDr. Vladimmír Frühauf. Při té příležitosti 
předal sbormistryni Dominice Valeškové symbolickou taktovku, kterou dostal 
ve svých sbormistrovských začátcích v roce 1960 od svého otce Františka 
Frühaufa. 
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• Milovníci vína se sjeli do Litoměřic: Příznivci vína se dočkali. V pátek  
a v sobotu se v litoměřickém kulturním a konferenčním centru odehrál 19. 
ročník Vinařských Litoměřic. Kromě degustace kvalitních českých, 
moravských, ale i zahraničních vín si návštěvníci mohli vyslechnout přednášky 
na téma Víno a pokrmy a Víno a zdraví. Nechyběla ani cimbálová muzika. Lidé 
na Vinařských Litoměřicích mohli také pomoci tornádem zasaženému jihu 
Moravy. Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova se totiž rozhodlo věnovat 
veškerý zisk z prodaného vína na konto určené pro obnovu poničených vesnic. 
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 657 soutěžních vzorků 
od 114 vinařství a vinařů. 
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Červenec 2021 
 
• Koncert pro hospic vynesl 50 tisíc: Legendární hity kapely Queen si v úterý 

večer mohli užít návštěvníci 10. benefičního koncertu pro Hospic svatého 
Štěpána. V litoměřickém kulturním a konferenčním centru zněly skladby 
známé britské skupiny v podání Vladimíra Hrona a kapely The Drops.  
Ze vstupného se vybralo celkem 35 600 korun. Dalších 14 400 korun pak jako 
dar do částky 50 tisíc vyrovnal zakladatel pořádajícího Nadačního fondu Kalich 
Alexandr Vondra. Peníze z koncertu hospic tentokrát využije na rekonstrukci 
místnosti posledního rozloučení. „Rádi bychom tomuto prostoru vtiskli novou 
podobu s prvky světla jako symbolu naděje. Srdečně děkujeme všem, kteří 
přišli na včerejší koncert a podpořili tak náš hospic,“ uvedl hospic na své 
facebookové stránce. Koncertu předcházela autogramiáda a prodej nové 
publikace s názvem 42 zastavení Petra Hermanna, která obsahuje snímky 
Litoměřic. 
 

• Obcím zasaženým živlem chtějí poslat peníze: Milion korun chtějí Litoměřice 
poslat na pomoc obcím, které minulý týden zasáhlo ničivé tornádo a bouře. 
Jednu část chce město věnovat obci Stebno na Lounsku, druhou část pak obci 
Mikulčice na Hodonínsku. Na finanční pomoci se v pondělí shodli radní, musí ji 
však ještě schválit zastupitelé. Ti se na mimořádném zasedání sejdou  
ve čtvrtek 8. července. O finanční pomoci pro jihomoravské obce ve výši jeden 
milion korun budou v pátek hlasovat také zastupitelé v Roudnici nad Labem. 
 

• Masaryčka obnovila po více než roce sportovní turnaje: Po více než roce 
obnovila Masaryčka školní sportovní soutěže a turnaje. V pátek rozehráli  
ve sportovním areálu školy fotbalový turnaj Masaryk cup 2021 žáci druhého 
stupně. Vítězem se stala třída 8. A. V pondělí se konal turnaj žáků a žákyň 
prvního stupně, tentokrát ve florbalu. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, 1. 2. 
třída a 3. 5. třída. V mladší kategorii zvítězila třída 2. A. Nejlepším střelcem  
se stal Adam Šinglovič. Ve starší kategorii zvítězila třída 5. A. Nejlepším 
střelcem se stal Richard Hodek. Velmi důležitou součástí tohoto turnaje byla 
charitativní akce na podporu hurikánem zničené Moravy. Výtěžek (7332 Kč)  
z prodeje domácí zmrzliny, kterou na akci připravila paní Kudibálová, poputuje 
potřebným. 
 

• V Litoměřicích je nová záložní kotelna: Nová záložní plynová kotelna  
pro centrální zásobování teplem a teplou vodou byla v uplynulých dnech 
otevřená v Havlíčkově ulici v Litoměřicích. Někdejší výměníková stanice prošla 
kompletní rekonstrukcí a byla doplněná o vlastní zdroj tepla. Modernizovaná 
kotelna nyní dokáže zajistit dodávku tepla i teplé vody jako záložní zdroj nebo 
při vykrývání špiček. A to nejen do domácností, ale také do některých institucí. 
Společnost Energie Holding, která je investorem projektu a provozovatelem 
výtopny CZT v Litoměřicích zahájila postupnou modernizaci zdrojů tepla jak  
s ohledem na zlepšení ovzduší, tak i pro zajištění ekonomického zdroje tepla 
pro odběratele při stále rostoucích cenách emisních povolenek. 
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• Exploze v chemičce zranila tři hasiče: V lovosické chemičce Preol došlo  
v pondělí k výbuchu, konkrétně v separátoru řepky, který měl předtím závadu. 
Exploze se ozvala krátce před 23. hodinou v hale o rozměrech 35x20x25 
metrů. Vybuchl tam vysoce hořlavý hexan, těkavá látka, která se používá  
k vyextrahování oleje po vylisování olejnatých semen. Zraněni byli tři podnikoví 
hasiči. „Jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován 
do popáleninového centra,“ řekl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Další dva 
muže se středně těžkými zraněními převezly sanitky do nemocnic v Ústí nad 
Labem a Litoměřicích. Zdravotní problémy měl na místě ještě čtvrtý člověk, 
toho ale výbuch přímo nezasáhl, do špitálu putoval se srdečními problémy. 
Výbuchu předcházel výjezd podnikových hasičů. Ti v noci zamířili k zahoření 
kabeláže v separátoru řepky. To bylo uhašeno, problém ale nastal poté. „Při 
odchodu z budovy došlo k výbuchu a ke zranění zasahujících hasičů,“ popsal 
mluvčí hasičů Milan Rudolf. V areálu Preol zasahovalo v průběhu noci dvanáct 
jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Do ovzduší podle nich 
jedovaté látky neunikly. 
 

• Litoměřice pošlou poničeným obcím milion korun: Na mimořádném zasedání 
schválili zastupitelé Litoměřic poskytnutí finanční podpory obcím, které 
postihla živelná pohroma. 500 tisíc korun poputuje na Lounsko pro obec 
Stebno a stejná částka do Mikulčic na jih Moravy. Příspěvek byl schválen 
jednohlasně všemi dvaceti přítomnými zastupiteli. „Jsem rád a pyšný na to, že 
si můžeme dovolit poslat takovou částku a pomoci tím lidem, kteří prožívají 
velmi těžké chvíle. Stejnou částku poslala například Plzeň, která má 175 tisíc 
obyvatel,“ řekl místostarosta Karel Krejza. 
 

• Jak se žije v Litoměřicích? Na anketu radnice reagovalo 275 lidí: Anketu,  
ve které lidé mohli vyjádřit svůj názor na život ve městě a na jeho budoucí 
směřování, si udělala litoměřická radnice. Na výzvu města nakonec 
zareagovalo 275 lidí, jejich názory a nápady se nyní zpracovávají a v dalších 
týdnech se výsledky budou zabývat radní a úředníci radnice. Lidé se mohli 
vyjadřovat celkem k devíti tématům. Výsledky ankety by měly sloužit také jako 
podklady pro další debaty vedení města s obyvateli. 
 

• Letní kino ožije festivalem Pokořen: Už tento pátek 30. července se v areálu 
letního kina v Litoměřicích koná festival Pokořen, který navazuje na legendární 
Litoměřický kořen. Od 20 hodin vystoupí brazilsko-českého duo Panda Surfer, 
které si kromě masek připravilo i kouřové efekty. Sobotní program začne ve 12 
hodin a na pódiu se vystřídají například Garáž a Tony Ducháček, Zuby Nehty, 
Krásné nové stroje nebo Jiří Konvrzek. Představí se i dva divadelní soubory 
divadlo Čučka a divadlo Sex Culomets. Stanovat mohou návštěvníci v areálu 
ostrova. 
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• Litoměřickou knihovnu nově povede Martina Vondráková: Martina 
Vondráková vyhrála výběrové řízení a s platností od 1. září nastupuje  
do funkce ředitelky knihovny Karla Hynka Máchy. Pozice ředitele se uvolnila 
poté, co byl Karel Tománek jmenovaný děkanem Divadelní fakulty Akademie 
múzických umění v Praze. 
 

• Rekordní rok? Žně v kraji dávají naději: Zemědělci se radují. Výnosy obilovin 
jsou od počátku sklizně proti loňsku výrazně vyšší: Od začátku července 
vyjíždí až na malé výjimky veškerá sklízecí technika na Litoměřicku ke sklizni 
obilovin a řepky. Ječmen a pšenice dávají v některých lokalitách výnosy i přes 
osm tun z hektaru. Přispělo k tomu počasí, kdy se větší části Litoměřicka 
vyhnuly ničivé přívalové deště a krupobití. Přesto je zhruba několik set hektarů 
s obilovinami polehlých a kombajny na nich budou mít složitější práci. 
Statistika Agrární komory Litoměřicka (AKL), která sleduje vývoj sklizně  
u deseti rozhodujících zemědělských firem, uváděla zkraje tohoto týdne 
dokončení sklizně ozimého ječmene na 744 hektarech. „Tato obilovina dávala 
v průměru 7,04 tuny z hektaru, přičemž loni byl výnos 5,3 tuny. Většina 
pěstitelů je s takovým výsledkem spokojená, někde byly dokonce 
zaznamenány rekordy o více než tunu vyšší proti průměru. Protože se ale sklízí 
při vyšší vlhkosti, musí se obilí dosušovat. Proti jiným pěstitelům má naše 
družstvo výhodu, když může využit k sušení odpadového tepla z bioplynové 
stanice,“ uvedl Otakar Šašek, ředitel Zemědělského družstva Klapý a současně 
předseda AKL. 
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Srpen 2021 

• Šporcl hrál s filharmonií: Nedělní večer na Mírovém náměstí v Litoměřicích 
patřil hudbě. Na Velkém letním koncertu vystoupil jako hlavní hvězda houslový 
virtuóz Pavel Šporcl. Doplnila ho sopranistka Jana Červinková, klavíristka 
Magdalena Pallasová a Severočeská filharmonie Teplice. Vše pod taktovkou 
dirigenta Jiřího Knotte. Zazněly například klasické skladby od Antonína 
Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta či Johanna Strausse. Večerním 
náměstím se dále nesla také novější hudba. Diváci tak slyšeli i známou melodii 
Ennia Morricone z filmu Tenkrát na Západě či skladbu Klause Badelta z Pirátů 
z Karibiku. 
 

• Koronavirus stále ještě brzdí dopravu. I na Litoměřicku: Pandemie koronaviru 
ovlivňuje i počet dopravních nehod. Letos za 1. pololetí policie vyšetřovala  
v litoměřickém okrese 732 dopravních nehod, před pandemií za 1. pololetí 
roku 2019 to bylo více než 800 nehod. Hranice 800 policií vyšetřovaných 
nehod byla letos dosažena až koncem července. Letošní omezení dopravy je 
zřetelně vidět z toho, že před pandemií v roce 2019 do konce července 
litoměřická policie vyšetřovala téměř tisíc nehod. 
 

• Do voleb kandiduje 17 stran: O Sněmovnu je o třetinu menší zájem než před 
čtyřmi lety. Výrazně menší je letos zájem mezi politickými stranami a hnutími 
o sněmovní volby v Ústeckém kraji. Do 3. srpna, kdy byl nejzazší termín  
pro podání kandidátek, se do souboje o voliče přihlásilo sedmnáct stran, hnutí 
a koalic. Před čtyřmi lety jich bylo o sedm více. Dohromady by mohlo 
kandidovat až 442 lidí za předpokladu, že všechny strany naplní kompletně 
kandidátky. Zájemci o místa ve Sněmovně museli podat své kandidátky  
do úterý 3. srpna, v Ústeckém kraji tuto možnost využilo celkem sedmnáct 
subjektů. Jaké je složení kandidátek, zatím krajský úřad zveřejnit nemůže. 
Krajské úřady nyní mají čas do 9. srpna listiny přezkoumat, do stejné doby 
mohou kandidující subjekty doplnit i další jména. Následně budou mít strany 
do 19. srpna čas odstranit chyby. Některé strany již ale své kompletní 
kandidátky zveřejnily, jiné alespoň lídry. Je tak již nyní jasné, že do voleb  
v Ústeckém kraji půjde premiér Andrej Babiš, předseda Pirátů Ivan Bartoš, 
místostarosta Litoměřic Karel Krejza nebo bývalý sociálnědemokratický 
poslanec Jaroslav Foldyna, který bude lídrem kandidátky SPD. 
 

• Očkovací centrum na výstavišti končí, nově bude v nemocnici: Očkovací 
centrum, které bylo na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, se přesouvá  
do areálu nemocnice. Provozní doba pro registrované zájemce bude ve všední 
dny od 15 do 20 hodin. Poslední registrace jsou možné v 19.15 hodin,  
o víkendu pak od 8 do 17 hodin. V očkovacím centru na výstavišti byly  
od 10. května podány desítky tisíc dávek očkovací látky, plně naočkováno tam 
bylo více než 23 tisíc lidí. 
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• V galerii Gotické dvojče dnes začíná jedinečná výstava: V úterý 10. srpna 
proběhne v galerii Gotické dvojče v Litoměřicích vernisáž k výstavě „Jindřich 
Štreit s láskou“. U příležitosti 20. výročí Hospice sv. Štěpána se koná výstava 
fotografií, které ilustrují péči mobilních hospiců. Fotografie byly pořízeny  
v olomouckém mobilním hospici Nejste sami, který je laskavě hospici zapůjčil. 
Úvodní slovo vernisáže, která začíná v 17 hodin, bude mít Miroslav Zimmer.  
 

• Kovid odložil operace. Pacientů jsou fronty: Zkracování fronty přes léto 
nepřejí dovolené zdravotníků, navíc přibývají noví a noví pacienti. Operace 
kolene nebo ramene, výměny kyčelních kloubů, korekce očních vad, operace 
kýly a další a další zákroky museli lékaři v Ústeckém kraji během covidové 
krize odkládat. Výkony, kdy pacient nebyl v ohrožení života, ustoupily  

• v minulých měsících válce s koronavirem. Kvůli tomu se ale utvořily obří fronty 
pacientů čekajících na operace. Podle předpovědí se do normálu, k běžným 
čekacím lhůtám, v nemocnicích v regionu dostaneme nejdříve za rok až dva. 
„Nejčastěji jde o ortopedické zákroky,“ uvedl generální ředitel Krajské 
zdravotní, která v regionu sdružuje sedm nemocnic, Petr Malý. 
 

• Litoměřické varhanní léto pokračuje: Třetím koncertem bude ve středu  
18. srpna pokračovat 30. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
Litoměřické varhanní léto. V Katedrále svatého Štěpána od 19 hodin  
na varhany zahraje Irena Chřibková, která působí v bazilice svatého Jakuba  
v Praze jako titulární varhanice a ředitelka kůru. Doprovodí ji 
mezzosopranistka Lenka Švehlíková a na housle Ivana Ferová. Závěrečný 
koncert se v katedrále uskuteční ve středu 22. září. Vystoupí tam mimo jiné 
tenorista Štefan Margita. 
 

• Čtení, koncerty i workshopy. Park na pět dní ožije: V čítárnu pod širým nebem 
se ode dneška promění Park Václava Havla v Litoměřicích. V rámci projektu 
Města čtou se návštěvníci až do neděle 22. srpna vždy od 10 hodin mohou 
těšit na relaxační oázu klidu a pohody, sedací vaky, houpací síť, knihy  
a doprovodný program, který pro ně připravila Knihovna Karla Máchy. Kromě 
workshopů či autorských pořadů nebudou chybět ani podvečerní koncerty. 
Vystoupí tam Ivan Vrána blues, Houpací koně, Šavlozubý ponožky a Eliška 
Lüftnerová. 
 

• Litoměřice budou patřit filmovému festivalu: Od pátku 27. do neděle  
29. srpna se v Litoměřicích uskuteční 21. ročník filmového festivalu. Letos  
s tématem Barvy, sny a fantazie. Slavnostní zahájení s filmem Marťanské lodě 
Jana Foukala se uskuteční v pátek od 18 hodin v Kině Máj. Ve stejný den bude 
ve foyer kina vernisáž výstavy Jarmil in India grafika a umělce Marka Rubce, 
který z Litoměřic pochází. První film bude v pátek k vidění už od 10,30 hodin. 
Bude se jednat o animovaný snímek Myši patří do nebe od Denisy Grimmové  
a Jana Bubeníčka. 
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• Hala dolního nádraží v Litoměřicích prokoukla: Kromě nového zázemí 
cestující najdou v druhém patře výstavu fotografií litoměřických autorů. Retro 
dlaždičky na stěnách i podlaze, zastaralý bufet či socialistická socha ženy  
s ovocem jsou v nádražní budově ve stanici Litoměřice město už minulostí. 
Po kompletní rekonstrukci vnitřních prostor získala výpravní hala zcela jinou 
tvář, než na kterou byli řadu let cestující zvyklí. Stavební práce za přibližně 14 
milionů korun trvaly bezmála rok a prováděla je firma Chládek a Tintěra. První 
návštěvníci mohli do opravených prostor poprvé vstoupit v úterý 24. srpna 
dopoledne. 
 

• Svátky hudby ozdobil virtuóz Hudeček: Velkolepý koncert houslistů Václava 
Hudečka a Jiřího Vodičky, sopranistky Kristýny Kůstkové a barytonisty 
Romana Janála za doprovodu Plzeňské filharmonie si v sobotu večer užili 
návštěvníci Litoměřických svátků hudby. Letos se poprvé festival koncert 
konal v kostele Všech svatých. Zazněly například díla od W. A. Mozarta či G. F. 
Händela. Svátky hudby pokračovaly v neděli 29. srpna večer v lovosickém 
kostele svatého Václava. Také zde se od 19 hodin představil virtuóz Václav 
Hudeček spolu s laureátem své Akademie v Luhačovicích Davidem 
Hernychem za doprovodu Alma Ansámblu složeného z předních hráček na své 
strunné nástroje z různých pražských symfonických orchestrů. Na programu 
měli známé Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho. 
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Září 2021 

• První den hlásí školy 16 pozitivních testů: Desetitisíce dětí ve školách  

v Ústeckém kraji se první den po návratu do lavic testovalo na covid-19. První 

antigenní testy odhalily 16 pozitivních případů, nyní čekají na výsledky 

kontrolních PCR testů. Hygieniky číslo potěšilo, čekali vyšší výskyt koronaviru 

mezi dětmi po návratu z prázdnin. „V celém kraji máme hlášeno po testování 

ve školách 15 pozitivních výsledků antigenních testů u dětí a jeden  

u dospělého. Jedná se o ojedinělé případy, žádná ohniska, pozitivní případy  

se objevily ve 14 školách,“ informovala šéfka krajské hygieny Lenka 

Šimůnková. „Nyní čekáme na výsledky kontrolních PCR testů,“ pokračovala 

Šimůnková. Žáci se po návratu do škol budou testovat celkem třikrát, pokud 

využívají antigenní testy. Kdyby si školy vybraly PCR variantu, testování by 

probíhalo jen dvakrát v delším časovém rozestupu, tuto variantu si ale vybralo 

minimum zařízení v celé republice, musí si totiž PCR testy sami platit. 

Antigenní variantu platí ministerstvo školství. Nízký počet pozitivních testů  

v celém kraji při prvním školním přetestování hygieniky potěšil. „Čísla nás 

překvapila, případů je poměrně málo, počítali jsme s větším výskytem. 

Testovaly se desetitisíce dětí po návratu z prázdnin,“ uvedla krajská 

hygienička. Znovu se bude na školách testovat 6. a 9. září. Pokud vyjde žákovi 

pozitivní test, půjde do karantény on, případně jeho rodina. Další trasování  

a rozhodování bude na posouzení hygieniků, může se stát, že do karantény 

pošlou také další žáky, kteří s pozitivním přišli do užšího kontaktu, v některých 

případech i celou třídu. 

 

• Na Zahradu Čech přijede Očkobus: Mobilní očkovací tým Krajské zdravotní 
přijede takzvaným Očkobusem také na nadcházející veletrh Zahrada Čech. 
Ten se na litoměřickém výstavišti koná od pátku 10. do středy 15. září. 
Zdravotníci nabídnou v Litoměřicích zájemcům o očkování proti onemocnění 
covid-19 bez nutnosti předchozí registrace jednodávkovou vakcínu Janssen 
od firmy Johnson & Johnson. Očkování bude probíhat přímo v areálu 
výstaviště, kde bude očkovací autobus stát v sektoru B vlevo od hlavního 
pódia vždy od 10 do 17 hodin. Zájemci o vakcínu si s sebou musí vzít 
občanský průkaz, dále budou potřebovat kartičku zdravotní pojišťovny. 
 

• Štít se po roce vrátil do Litoměřic. Slavoj půjde do sezóny s posilami i novým 
koučem: Tradiční předsezónní prověrku, Turnaj o štít města Litoměřice,  
za sebou mají prvoligoví basketbalisté Litoměřic. A zvládli ji na výbornou.  
V semifinálovém i finálovém duelu zcela dominovali, Plzeň rozstříleli 81:53, 
Vyšehrad 91:62 a turnaj tak ovládli. V kategorii U19 navíc zářili i litoměřičtí 
mladíci, kteří zdolali Chemnitz (100:70) i Plzeň (89:61) a domácí Slavoj tak 
oslavil turnajový double. To je ta nejlepší možná zpráva před startem nové 
sezóny, která může být pro Litoměřice výjimečná. „Nebýt mimořádných 
hygienických opatření, slavil by v letošním roce litoměřický basketbalový klub 
Slavoje 75. výročí od založení,“ vypíchl předseda klubu Josef Mayer. Ten má 
pro fanoušky i další dobré zprávy. „Do týmu se po ukončení kariéry 
profesionálních basketbalistů v nejvyšší soutěži vrací naši odchovanci Michal 
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Šotnar z Ústí nad Labem a Pavel Grunt se Šimonem Ježkem z Děčína,“ přivítal 
nejzvučnější posily. Personální změny jsou i na pozici trenérů, kde se stal  
po odchodu Jana Šotnara právě do ústecké Slunety novým šéftrenérem 
mládeže Jan Dvořáček a novým koučem áčka Tomáš Eisner. „Po několika 
letech se vrací úspěšný trenér, který s našim týmem mužů vybojoval vítězství  
v I. lize v sezóně 2013/2014,“ neskrýval nadšení předseda BK Slavoj 
Litoměřice. 
 

• Basketbalisté Litoměřic začali herní přípravu domácím Štítem: Turnajem Štít 
města Litoměřice začali herní přípravu na 1. ligu basketbalisté Slavoje 
Litoměřice. Nakonec obsadili 2. místo. Litoměřičtí basketbalisté  
si na turnaji Štít města Litoměřice připsali semifinálovou výhru s Vyšehradem,  
ve finále však nestačili na Plzeň a skončili druzí. Juniorka však ovládla 
kategorii do 19 let. „Řekl bych, že turnaj se vyvedl. Devatenáctka juniorskou 
část, kde se hrálo každý s každým, ovládla, muži skončili druzí,“ hodnotil hlavní 
trenér oddílu Jan Šotnar. Junioři zdolali Sokol Pražský i MBC, byť v posledním 
duelu prohráli s Drážďany, na skóre nakonec turnaj ovládli. Muži sice zvládli 
semifinále s Vyšehradem naprosto jednoznačně 75:55, ve finále ale nestačili 
63:75 na Lokomotivu Plzeň. „S Vyšehradem jsme hráli výborně, až to pro mě 
bylo na první zápas překvapení. Naopak v duelu s Plzní jsme hráli hodně 
špatně,“ uvedl Šotnar. „Za dva týdny, kdy začíná liga, nás čeká opravdu 
spoustu práce, abychom byli připravení. Jsme ale nesmírně rádi, že můžeme 
být zpět v hale a hrát zápasy,“ uzavřel litoměřický kouč.  
 

• Archiv na dva dny vystaví skvost: Unikátní a na dlouhou dobu 
neopakovatelnou příležitost nabídne zájemcům Státní oblastní archiv  
v Litoměřicích. Ten v pátek 17. a v sobotu 18. září vystaví jeden z největších 
uměleckých a kulturních skvostů dochovaných na území republiky. 
Litoměřický graduál pochází z 16. století a letos v dubnu byl prohlášen  
za archivní kulturní památku. Kniha s liturgickými zpěvy váží bezmála 60 
kilogramů a do Litoměřic se vrátila po 24 letech z Národního archivu v Praze, 
kde byla zrestaurována a zdigitalizována. Sami restaurátoři zájemcům svou 
práci přiblíží během slavnostní vernisáže, která se koná v sídle archivu pátek 
od 17 hodin. 
 

• Regionální potravina zná vítěze: Na Zahradě Čech ocenili nejlepší regionální 
výrobce. Jsou mezi nimi i čtyři z Litoměřicka. Celkem devítka lokálních 
producentů z Ústeckého kraje si v pátek v rámci programu prvního dne 
veletrhu Zahrada Čech, slavnostně převzala ocenění Regionální potravina 
Ústeckého kraje. Hned čtyři z nich pocházejí z Litoměřicka. Devět oceněných 
uspělo v hodnocení komise, která ty nejlepší produkty vybírala mezi 48 výrobci, 
kteří přihlásili celkem 203 produktů. Je to nejvíce ze všech dosud 
hodnocených krajů České republiky. Získaný certifikát Regionální potravina 
budou moci užívat v následujících čtyřech letech. Mezi oceněnými byl také 
Jakub Laušman, který společně s manželkou Janou provozuje farmu v 
Držovicích poblíž Úštěka. Laušmanovi uspěli v této soutěži už několikrát. 
Tentokrát ocenění získal sýr Držovický okáč. Mezi další oceněné z Litoměřicka 
patřili dále Jana Fišerová a její ořechová roláda. Tu podle vlastní receptury  
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z čerstvých vajec a vlašských ořechů z Podřipska peče v rodinné cukrářské 
výrobně Family Bakery v Polepech na Litoměřicku. V kategorii masných 
trvanlivých výrobků porotu nejvíce zaujal pršut divočák karé od firmy 
Chovaneček z Litoměřic. Píle na poli při pěstování karfiolu se vyplatila i Petru 
Tůmovi z Českých Kopist. Značku regionální potravina ponese i květák, který 
jeho rodina pěstuje na soutoku Labe a Ohře už po generace. 
 

• Na Zahradu Čech zavítaly už tisíce návštěvníků: Litoměřické výstaviště 
Zahrada Čech se v těchto dnech návštěvníkům předvádí záplavou květin, 
zeleně, rostlin, ovoce i zeleniny. Během víkendu od 10. do 12. září 2021  
na podzimní veletrh dorazilo více než 35 tisíc návštěvníků. Výstava se nese  
v příjemném duchu, na návštěvníky čeká pestrý kulturní program, lidem se 
prezentují stovky vystavovatelů, kteří předvádí bohatý zahradnický, 
chalupářský či kutilský sortiment. Na pódiu se vystřídaly desítky účinkujících, 
jak odborníků v oboru, tak hudebních umělců, například zpěvák Josef Vágner. 
Jubilejní 45. ročník výstavy zaměřené na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, 
zahradníky a milovníky přírody bude probíhat až do středy 15. září, denně od 9 
do 17 hodin. 
 

• Smutná bilance: zemřelo nejvíc lidí v historii kraje: Během uplynulých šesti 
měsíců se snížil počet obyvatel Ústeckého kraje o 2 395 lidí. Jako kdyby 
zmizely Kryry nebo Mikulášovice, Budyně nad Ohří či Horní Jiřetín, Hrob nebo 
Chabařovice. Za první půlrok roku 2021 se snížil počet obyvatel Ústeckého 
kraje celkem o 2 395 lidí, jako by zmizelo malé městečko. Tentokrát ale region 
početně nechudne kvůli stěhování z kraje, na vině je přirozený úbytek obyvatel. 
Během prvních šesti měsíců zemřelo v Ústeckém kraji výrazně více lidí než  
se narodilo. Od ledna do konce června zemřelo v kraji 6 544 lidí, meziročně o 
40,5 % více. Loni za prvních šest měsíců zemřelo 4 656 lidí. Za posledních 22 
let, kdy vznikly kraje, je letošní počet zemřelých v regionu nejvyšší. Podle 
odborníků je na vině hlavně koronavirová pandemie. Naopak se od vzniku 
kraje narodilo nejméně dětí. Za první půlrok to bylo 3 908 dětí, což je o 140 
novorozenců méně než za stejné období roku 2020. „V Ústeckém kraji žilo  
ke konci června 2021 celkem 814 609 obyvatel, 403 833 mužů a 410 776 žen. 
Za uplynulých šest měsíců se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 2 395 
osob. 
 

• Na Mostné hoře začalo kácení: V následujících několika týdnech bude  
na Mostné hoře v Litoměřicích postupně probíhat kácení asi dvou stovek 
uschlých stromů. Pravomocné rozhodnutí k tomu vydala Agentura ochrany 
přírody a krajiny. O dřevo z pokácených stromů projevilo zájem 140 lidí, kteří  
si ho budou následně odvážet. „Město už zadalo zpracování studie ozelenění 
pro celou Mostnou horu. Výsadba by měla probíhat postupně v průběhu 
několika následujících let,“ informoval Pavel Gryndler, vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřadu. 
 

• Aukce pro hospic vynesla 230 tisíc: Aukce pro hospic svatého Štěpána, 
spojená s výročním večerem, kdy si hospic připomněl 20 let své činnosti, byla 
úspěšná. Dražba 31 výtvarných prací konaná na hradě v Litoměřicích vynesla 
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díky štědrým vydražitelům a také výkonu licitátora Víta Vomáčky z Kravař 230 
300 korun. Ředitelka Monika Marková uvedla, že výtěžek hospic použije  
na rekonstrukci místnosti posledního rozloučení. Večerem provázela Tereza 
Rozmarová, o pohodovou hudbu se postarala kapela Jindry Kelíška. V závěru 
večera předal litoměřický sochař Libor Pisklák (na snímku) hospici bronzovou 
bustu kněze Ladislava Kubíčka, od jehož zavraždění na faře v Třebenicích 
uplynulo 11. září sedmnáct let. L. Kubíček byl spolu s Marií Svatošovou jedním 
z inspirátorů hospicové péče u nás. 
 

• Centrum Litoměřic ožilo vinobraním: Netradiční bylo letos vinobraní  
v Litoměřicích, které se v centru města konalo v sobotu. Novinkou bylo 
rozdělení scén na několik míst v okolí Mírového náměstí. Pořádající Městská 
kulturní zařízení a další organizátoři nechtěli situovat hlavní a jediné dění oslav 
vína a burčáku jen na náměstí, jak bývalo zvykem v předešlých letech,  
ale připravili více scén v širším centru. Návštěvníci tak mohli zavítat například 
na Óčko stage v Parku Václava Havla, na nádvoří Divadla Karla Hynka Máchy, 
tržnici Felixe Holzmanna, do Kina Máj nebo na Kostelní a Dominikánské 
náměstí. Pódium s hudbou a stánky lidé našli i na Mírovém náměstí, kde své 
místo měla tradiční historická scéna a konala se tu i soutěž o nejlepší burčák 
a řada koncertů. Na závěr vinobraní si lidé, kteří den plný radovánek a vína 
vydrželi, užili ještě ohňostroj. 
 

• Odpad z kontejneru třídili na náměstí: ekologická akce. Jak lépe třídit odpad, 
ale především jak ho vůbec nevytvářet, jak se mění klima a jaký vliv mají tyto 
změny na každodenní život? To a mnohem více se dozvěděli návštěvníci 
včerejšího Dne životního prostředí, který se konal na Mírovém náměstí  
v Litoměřicích. Pozornost přilákala například ukázka třídění odpadu  
z kontejneru určeného pouze na směsný komunální odpad, který tam byl ráno 
přivezen z litoměřického sídliště. Drtivá většina tam vůbec nepatřila. Jednalo 
se hlavně o plasty, dále i textil nebo bioodpad. Pečlivým vytříděním tak 
směsného odpadu zbylo minimum. Kdo si na soutěžním lístku tipl kolik, vyhrál 
elektrickou koloběžku. Součástí akce byla i naučná ekologická show 
Smokeman a mnoho dalšího. 
 

• Stavba přivaděče je opět ve hře. Kraj na stavbu části obchvatu Litoměřic musí 
sehnat peníze: Od kruhového objezdu u Mostu generála Chábery  
nad hřbitovem podél trati až k pokratickým závorám. Tudy má vést nový 
silniční přivaděč v Litoměřicích, který je po letech opět aktuální. Přípravy  
na stavbu nové komunikace o délce přibližně 1,8 kilometru totiž zařadili 
zastupitelé Ústeckého kraje mezi pokračující investiční záměry hejtmanství. 
Samotné stavbě však budou předcházet jednání s majiteli dotčených pozemků 
a staveb, například i garáží na sídlišti Cihelna a shánění peněz. Radní Litoměřic 
Filip Hrbek, který má na starosti územní plánování, na posledním zasedání 
zastupitelstva v Litoměřicích uvedl, že plánovaný přivaděč má ulehčit dopravě 
po stávající komunikaci vedoucí ulicemi Žernosecká, Mrázova a Komenského, 
kruhové křižovatce u Základní školy Na Valech a spodní části Masarykovy 
ulice. „Řádově se jedná o přibližně pět až šest tisíc vozidel, která tudy projíždí 
a míří do Pokratic, kde bydlí nejvíce lidí,“ přiblížil Hrbek a připomněl, že město 
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na dokončení této krajské investice čeká od roku 2009, kdy byl dokončený 
Most generála Chábery. Právě na kruhové křižovatce při výjezdu z mostu  
v Žernosecké ulici má na v současné době zaslepené rameno navázat nová 
komunikace. Začít stavět by se měla v horizontu několika let. „V současnosti 
probíhají ze strany Ústeckého kraje jednání o výkupech stavbou dotčených 
garáží. Po vyřešení majetkoprávních vztahů budou pokračovat práce  
na aktualizaci projektové dokumentace,“ doplnil Hrbek. Garáže, které budou 
muset novému přivaděči ustoupit, se nacházejí poblíž vlakové zastávky 
Cihelna. Část z nich bude muset být zdemolována a jejich majitelé dostanou 
náhradní na jiném místě. Kvůli obchvatu bude nutné přeložit i část železnice 
tak, aby vznikl prostor mezi hřbitovem a tratí, kde komunikace povede. 
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč poukázal, že chystaný přivaděč zlepší 
dostupnost dálnice D8 pro obyvatele obcí nad Litoměřicemi, například Tlučně, 
Lbína a Hlinné, kteří nyní projíždějí centrem Litoměřic. „Zároveň umožní 
plynulejší dopravu směrem na Ústí nad Labem v případě povodní, při kterých je 
litoměřický Most generála Chábery jedinou bez omezení sjízdnou spojnicí přes 
Labe na území Ústeckého kraje,“ upozornil starosta. 
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Říjen 2021 

• Kovidová čísla rychle rostou: V Ústeckém kraji přibývají denně vyšší desítky 
nemocných s koronavirem, v nemocnicích je 12 lidí. Nákaza útočí hlavně  
ve školách. Padesát sedm nových případů ve čtvrtek, den předtím téměř 
padesát. Koronavirus v Ústeckém kraji opět se začátkem podzimu nabírá  
na síle, čísla nově nakažených v posledních dnech skokově rostou. Zatímco  
o prázdninách hygienici evidovali jednotky případů, během září denně kolem 
dvacítky, nyní už jsou to vyšší desítky. Covid-19 útočí hlavně ve školách  
a mládežnických sportovních klubech. „Bohužel, čísla opět rostou. Ale se 
začátkem podzimu jsme to očekávali. Hlavní ohniska jsou ve školách,  
ve sportovních klubech v žákovských a dorosteneckých kategoriích, pak se to 
dále šíří v rodinách,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková.  
V nemocnicích je aktuálně v Ústeckém kraji dvanáct pacientů s covidem-19. 
„Osm pacientů je na standardních lůžkách, čtyři vyžadují intenzivní péči,“ 
přiblížila stav v pátek 1. října mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Podle 
ní výrazně převažují neočkovaní lidé, zvláště u vážnějších průběhů nemoci. 
 

• Třetí dávky míří do domovů pro seniory: Posilovací dávku vakcíny proti 
koronaviru dostalo v kraji už skoro 300 lidí. Domovy pro seniory začaly opět 
navštěvovat mobilní očkovací týmy. Podobně jako na začátku vakcinace 
postupně objíždí celý region, tentokrát přiváží třetí dávku očkování proti 
covidu-19. Registrovat se v Ústeckém kraji už mohou i další zájemci  
o posilovací dávku, dostanou ji v očkovacím místě nebo u praktického lékaře. 
Třetí dávku očkování proti koronaviru již zdravotníci aplikovali necelým třem 
stovkám seniorů. Domovy objíždí čtyři mobilní týmy. „Aktuálně všechny 
mobilní týmy vyráží do domovů pro seniory vakcinovat zájemce třetí dávkou. 
Postupně opět objedou celý kraj. Očkují klienty i personál,“ uvedla tisková 
mluvčí Krajské zdravotní, která v kraji sdružuje sedm nemocnic, Jana 
Mrákotová. Očkovat třetí dávkou se začalo v regionu už i mimo domovy  
pro seniory. Přeočkování aktuálně odborníci doporučují hlavně lidem nad 60 
let a rizikovým skupinám. Za ty se považují právě senioři, chroničtí pacienti, 
lidé s oslabenou imunitou, zdravotníci či pracovníci v sociálních službách. 
Dostupná je třetí dávka všem, na přeočkování se může přihlásit každý, kdo o to 
projeví zájem. Jedinou podmínkou je mít nejméně osm měsíců po dokončené 
vakcinaci. 
 

• Akademie, která seniorům plní sny, je počtvrté na startu: Koncertem na úvod 
zimního semestru vstoupila do nového školního roku Akademie umění III. 
věku, kterou v roce 2018 založila Základní umělecká škola v Litoměřicích.  
Ve svých řadách přivítala čtyři nové studenty z řad seniorů, v akademii se jich 
teď učí celkem třicet. Těm, kteří loni končili studium v závěrečném třetím 
ročníku, škola nabídla možnost prodloužit si studium až do Vánoc. „Vyšli jsme 
vstříc proto, že covidové období jim v minulém roce ubralo spoustu hodin, kdy 
se ve škole nemohli učit,“ vysvětluje ředitelka ZUŠ Dominika Valešková.  
Při středečním setkání mimo jiné předala pamětní listy školy těm, kteří chyběli 
při zakončení loňského školního roku. Mezi novými studujícími bude i 74letý 
Stanislav Vichra z Litoměřic, který se chce učit na klavír. Zato Adolf Škarda  
a Jana Plachá (oba na snímku) jsou již ostřílenými studujícími akademie. 
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• Chmelaři letos zažívají žně: Sklizeň byla mimořádně dlouhá. Úroda díky 
počasí stojí za to. Letošní sklizeň chmele na Žatecku, Litoměřicku  
a v moravských oblastech byla výjimečná. Tolik se ho v Česku neurodilo více 
než dvacet let. Sklizeň byla zároveň mimořádně dlouhá. Normálně trvá tři, čtyři 
týdny do půlky září, teď probíhala přes měsíc. Protáhla se až do října, skončila 
teprve před pár dny. Chmel narostl tak, že se musely zpomalit česačky, kvůli 
délce sklizně navíc pěstitelé řešili problémy s brigádníky. 
 

• Z auta volily jen desítky lidí v karanténě: Volební drive-in byl určený výhradně 
pro ty, kteří mají pozitivní test na covid-19 anebo je hygienická stanice poslala 
do karantény. Když voliči dorazili, čekalo na ně klasické „kolečko“. „Člověk 
vlastně jenom dělá, co v každé jiné volební místnosti. Já tam dorazil těsně 
před polednem autem, předal občanku. Mladší dáma kompletně celá zabalená 
v atombordelu a s gumovými rukavicemi si ji vzala k ověření totožnosti,“ vylíčil 
Ústečan Marek. Účast lidí v karanténě či izolaci na volbách nebyla nic moc. 
„Za celý den přišlo volit v kraji celkem 72 lidí,“ informovala mluvčí krajského 
úřadu Magdalena Fraňková. V Děčíně přišli 3 lidé, v Litoměřicích 2,  
v Chomutově 14, v Mostě 17, v Teplicích 19, v Ústí 9 a a v Lounech 8. 
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• Na Zahradě Čech se předvedli psi: Areál výstaviště Zahrada Čech patřil  

v sobotu 10. ročníku krajské výstavy Nord Bohemia Canis. Kromě přehlídky 

německých ovčáků byla součástí akce speciální výstava anglických buldoků  

a tibetských španělů, klubová výstava pinčů pro plemena německý, trpasličí, 

opičí a rakouský krátkosrstý. A oblastní klubová výstava čau-čau, shar-pei, 

malých kontinentálních španělů, černých teriérů a pudlů. 

• V Litoměřicích je sportovní poradna: S cílem rozhýbat děti, které během 
epidemie koronaviru a distanční výuky přestaly sportovat, vznikla  
v Litoměřicích nová sportovní poradna. Je určená pro děti od 6 let, které 
se například potýkají s nadváhou. Poradce a fitness trenér Ondřej Pospíšil  
se svým týmem vytvoří každému speciální pohybový i jídelní program  
a k dispozici bude i sportovní kroužek. Poradna má sídlo na Kapucínském 
náměstí v centru Beseda. Díky příspěvku města Litoměřice se zájemcům  
o poradnu sníží poplatek za vstupní konzultaci na 200 korun. 
 

• Litoměřičtí přispěli do Dnů české a německé kultury: Výstava Cesty 
Čarodějova učně o životě a díle libereckého rodáka Otfrieda Preusslera, čtení  
z jeho dětských knih a kreativní odpoledne pro děti na téma Malé čarodějnice 
spojené s promítáním filmu. Tím vším se Litoměřičtí v minulých dnech zapojili 
do 23. ročníku Dnů české a německé kultury v Euroregionu Elbe/ Labe. 
Místem, kde se akce uskutečnily, byla Galerie Gotické dvojče. V programu 
festivalu bylo celkem 68 akcí na německé a 16 akcí na české straně, a to 
v různých žánrech počínaje hudbou, přes divadlo až po film a literaturu. 
 

• Tajemník Městského úřadu v Litoměřicích rezignoval: Tajemník Městského 
úřadu v Litoměřicích Martin Dlouhý podal z osobních důvodů k 15. říjnu 
rezignaci. „Učinil tak ve zkušební lhůtě, neboť do funkce nastoupil 1. září. Jeho 
pracovní agendu převzal starosta Ladislav Chlupáč do doby, než bude vybrán 
nový tajemník,“ uvedla mluvčí města Eva Břeňová. Ještě během tohoto týdne 
bude vyhlášeno výběrové řízení. Předpokládaným datem nástupu nového 
tajemníka by měl být nejpozději první leden 2022. 
 

• Kozel z Miřejovic si vyrazil na špacír do centra Litoměřic: Neobvyklý zásah  
za sebou mají litoměřičtí strážníci. Ve čtvrtek odpoledne v ulici České Armády 
odchytávali statného hnědého kozla, který měl namířeno do centra města.  
„Od Miřejovické stráně se postupně přesouval na sídliště Cihelna a Liškovou 
ulicí si to namířil přes frekventovanou část města do centra. Na náměstí ale už 
nedorazil. V ulici České Armády jej strážníci odchytili a po nezbytných úkonech 
byl převezen a umístěn do psího útulku v Řepnici,“ informovala městská 
policie. V útulku se ale zvíře příliš dlouho neohřálo. Díky informaci rozšířené 
přes sociální síť si ho tam o pár hodin později vyzvedl majitel z Miřejovic. 
 

• Sbory po pauze zpívaly v Litoměřicích: Litoměřická notička. Sbory Puellae 
cantantes a Páni kluci měly po covidové přestávce možnost zazpívat před 
živým publikem. Festival pěveckých sborů, jinak známý jako Litoměřická 
notička, proběhl v pátek tradičně ve varhanním sále Základní školy Boženy 
Němcové. Tento rok se na večerním koncertě otevřeném pro veřejnost 
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představily pouze hlavní sbory Puellae cantantes a Páni kluci. Zpěváci 
mladších přípravných sborů zazpívali svým spolužákům v dopoledních 
hodinách. „Je to pro nás především velké potěšení, že jsme mohli vůbec 
zazpívat. Doba je velmi složitá, i co se zajištění hygienických podmínek týče,“ 
řekl k uskutečnění Notičky sbormistr Pánů kluků a ředitel ZŠ Boženy Němcové 
Václav Hanč. Na Notičce také poprvé pro živé publikum zazněly tóny nového 
klavírního křídla, které škola dostala od Nadace Karel Komárek Family 
Foundation v rámci grantové výzvy Piana do škol. 

• Výstava provede neobyčejnými osudy pamětníků ze severu Čech: Litoměřice 
Karle Moravcové z Lovosic bylo devatenáct let, když po druhé světové válce  
na zámku Lojovice ve středních Čechách pečovala o osiřelé židovské děti  
z koncentračních táborů, převážně z Terezína. Později se starala také  
o německé děti přesouvané z internačních táborů. I její vzpomínky připomíná 
aktuální výstava severočeské pobočky Paměti národa na Mírovém náměstí  
v Litoměřicích. Na velkoformátových panelech je zaznamenáno celkem deset 
osobních příběhů pamětníků z Ústeckého kraje. Jedná se o výrazné momenty 
20. století, předválečné, válečné, příběhy z roku 1948, padesátých let  
i sametové revoluce. Výstava bude k vidění do 16. listopadu. 
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Listopad 2021 
 
• Výstaviště Zahrady Čech hostí výběr studijních oborů v okrese: Celkem 23 

středních škol a odborných učilišť z Litoměřicka a okolí se představí  
na 21. ročníku přehlídky studijních nabídek s názvem „ŠKOLA 2021“. Akce 
proběhne ve dnech 5. až 6. listopadu mezi 8 a 17 hodinou v prostorách 
výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Výstava je nejširší nabídkou 
prezentací středních škol a učilišť pro žáky posledních ročníků základních škol 
z celého litoměřického regionu. Je určena nejen jim, ale i jejich rodičům, 
pedagogickým pracovníkům, nezaměstnaným a všem, kteří chtějí změnit 
profesi nebo si chtějí doplnit kvalifikaci. Žáci ZŠ budou mít možnost promluvit 
si se zástupci jednotlivých vzdělávacích zařízení, učiteli a také se studenty 
dané školy. Budoucí středoškoláci získají informace o studijních oborech  
a také podrobnosti o přijímacím řízení na jednotlivé školy. 
 

• Žáci bodovali na mistrovství: Skvělého úspěchu dosáhli starší žáci z 
litoměřické základní školy U Stadionu, kteří dokázali na mistrovství České 
republiky vybojovat v přespolním běhu ve své kategorii úžasné třetí místo. 
Republikové finále se konalo na konci října v Novém Městě na Moravě  
a účastnilo se ho družstvo žáků osmých a devátých tříd této školy. Pomyslnou 
třešničkou na dortu byl výkon Dana Kačura, který dokázal celý závod vyhrát. 
Stal se tak mistrem České republiky v přespolním běhu a výrazně tak pomohl 
družstvu k zisku bronzových medailí. Školu dále skvěle reprezentovali Adam 
Bradáč, Marek Dětinský, Jan Soukup, Matyáš Řehák a Ondřej Husák. 
 

• Benefice s Chantal vynesla milion: Tradiční společenský večer s benefiční 
aukcí pro litoměřickou Diakonii byl úspěšný. Během čtvrtečního večera, kterým 
provázela herečka a zpěvačka Chantal Poullain, se nakonec podařilo vybrat 
částku 1 114 000 korun. Nejúspěšnějším letošním exponátem v dražbě se stal 
obraz od akademického malíře Emila Cimbury, který se vydražil za 120 tisíc 
korun. Skokanem aukce se stalo renovované křeslo Thonet z nábytkové dílny 
Diakonie. Nový majitel ocenil křesílko na 45 tisíc korun. Celý výtěžek benefice 
poputuje na spolufinancování rekonstrukce domu pro nové chráněné bydlení  
v Kamýcké ulici. Rekonstrukce bývalého kasárenského objektu začala letos  
v květnu, noví klienti se mají nastěhovat v lednu 2023. Podstatnou část  
na opravy získala Diakonie z evropských fondů, zbytek, přibližně šest milionů 
korun, si musí obstarat sama. Večer s benefiční aukcí přinesl řadu novinek, 
kdy byl jinak řešený prostor k sezení, raut během celého večera i on-line 
přenos či zprostředkované dražení pro dárce, kteří se nemohli účastnit 
osobně. 
 

• Ředitel ZUŠ by oslavil stovku: U příležitosti 100. výročí nedožitých narozenin 
dlouholetého ředitele tehdejší Hudební školy v Litoměřicích Františka 
Maršálka se ve středu 10. listopadu v divadle K. H. Máchy konal slavnostní 
koncert. Vystoupili tu učitelé a žáci Základní umělecké školy a další hosté. 
František Maršálek původem ze Souše u Mostu působil v Litoměřicích od roku 
1947 jako učitel klavíru. Později vedl přípravku žáků pro studium  
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na konzervatoři a věnoval se i práci se žákovskými komorními soubory. 
Hudební školu vedl v letech 19511985 

 
• Kyselice podpořila děti: Kyselice, guláš a spoustu dalších dobrot si v sobotu 

mohli dát hosté v Krušovické pivnici v Litoměřicích. Nejen, že si pochutnali, ale 
přispěli také na dobročinné účely. Kuchař Józef Pasztor tu už tradičně vařil  
na podporu dětského oddělení litoměřické nemocnice. A akce byla úspěšná, 
vybralo se 42 tisíc korun. V předešlých letech se z vybraných částek pořídilo 
například vybavení do pokojů, kojenecké váhy a pulzní oxymetr či přenosné 
odsávačky. 
 

• Lidé zavzpomínali na den boje za svobodu: Pod bronzovou trikolorou  
na Mírovém náměstí v Litoměřicích se v den státního svátku sešly desítky lidí, 
aby si připomněli 17. listopad. V podání litoměřického ženského komorního 
sboru Cantica Bohemica tu zazněla i stání hymna. Mezi hosty na akci nechyběl 
bývalý mluvčí Občanského fóra a disident Alexandr Vondra a také zakladatel 
Občanského fóra v Litoměřicích, evangelický farář a disident Zdeněk Bárta. 
Pieta se následně přesunula do parku Václava Havla. 
 

• Slavnostní rozsvícení stromu nebude: Vánoční strom na Mírovém náměstí  
v Litoměřicích se v pátek 26. listopadu rozsvítí v blíže neurčenou hodinu. 
Stejně jako další světelná výzdoba města. Informovala o tom Městská kulturní 
zařízení. Důvodem je zhoršující se epidemiologická situace. Akce se obvykle 
účastní stovky přihlížejících. Doprovodný program v podobě adventních trhů 
zůstává nezměněn. Po rozsvícení by měly po dobu dvou víkendů pokračovat 
adventní trhy a na ně od 10. prosince navazující vánoční trhy. 
 

• Covid v kraji. Virus se šíří hlavně ve školách: V minulém týdnu přibylo nejvíce 
nakažených na Ústecku, následují okresy Litoměřice a Most. Ústecký kraj 38 
mrtvých, 5 640 testy zachycených nových případů. Taková je bilance 
Ústeckého kraje za minulý týden. Nemoc covid19 se regionem nešíří už pouze 
v menších skupinách. Virové onemocnění se rozneslo do celé komunity. Podle 
informace z hygienické stanice jsou ve všech okresech Ústeckého kraje 
indikátory rizikového vývoje zvýšené, rychle proto rostou počty hlášených 
onemocnění. K závěru minulého týdne byla nejhorší situace v okrese Ústí  
nad Labem, kde hygienici zaznamenali v celotýdenním pohledu více než 900 
případů na 100 tisíc obyvatel. Podle informací dostupných z pondělních 
aktualizovaných statistik od krajské hygieny bylo v minulém týdnu nejvíce 
nově nemocných na 100 tisíc obyvatel zaznamenáno v okrese Ústí, následují 
Litoměřice a Most. Nejlépe si vede Děčínsko. Nejvíce covidem nakažených lidí 
zemřelo na Litoměřicku, celkem 11. Jen za neděli přibylo 384 nových případů, 
z toho 130 lidí bylo už proočkovaných, zbytek vakcínu neměl. 
 

• Přeboru mladšího žactva v plavání se účastnily i Litoměřice: Máme za sebou 
Podzimní Krajský přebor mladšího žactva 10 až 11 let v Bílině. Závodů  
se zúčastnili naši nejmladší plavci a vedlo se jim velmi dobře. Na stupně vítězů 
se probojovala Anežka Trembačová, která na obsadila třikrát druhé místo 50 
metrů znak, 100 metrů znak a 100 volný způsob a jednou skončila na prvním 
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místě 200 metrů volný způsob. Medailové umístění si vyplaval i Štěpán Musil, 
který dohmátl dvakrát na třetím místě, v závodech na 400 metrů volný způsob 
a 200 metrů prsa. Vezeme i bramborové umístění, ale hlavní je, že všichni  
si odváží vylepšené osobní rekordy a nové zkušenosti. Někteří si totiž poprvé 
vyzkoušeli start ve štafetě. Děkujeme za závody a těšíme se příští týden  
na přebor staršího žactva a dorostu. 
 

• Třetí vlna covidu „spláchla“ koncert ZUŠ i s Rybovkou: Tradiční Vánoční 
symfonický koncert spojený s Rybovou mší, který litoměřická ZUŠ chystala  
v domě kultury na 11. prosince, se vzhledem k současné nepříznivé situaci 
neuskuteční. Podobně pak musely být zrušeny i některé další akce, se kterými 
škola počítala v závěru letošního roku. Uskutečnit by se měl jen interní koncert 
pro rodiče žáků budově školy, předvánoční program literárně dramatického  
a tanečního oboru a vánoční koncert hudebního oboru obojí v Máchově 
divadle. Beze změn zůstává také aktuální výstava prací žáků výtvarného oboru 
v kině Máj. 
 

• Děti si užívají vánoční výzdoby: Bez diváků a doprovodného programu se  
na Mírovém náměstí v Litoměřicích v pátek v podvečer rozzářil vánoční strom. 
Vánoční atmosféru doplnila další světelná výzdoba. Původně plánované 
slavnostní rozsvícení s doprovodným programem bylo s ohledem na aktuálně 
platná vládní nařízení zrušeno. Konat se proto nebudou ani avizované adventní 
trhy a další akce, které měly být jejich součástí. K dispozici však na Mírovém 
náměstí zůstává Ježíškova pošta a fotokoutek se sněhuláky. Konat se má 
také oblíbená soutěž o nejhezčí vánoční stromeček určená pro litoměřické 
mateřské školy a další dětské instituce. Děti je začnou zdobit od 10. prosince 
a o tom nejhezčím bude hlasovat do 22. prosince veřejnost. 
 

• Klavíristky z Litoměřic uspěly na mezinárodní soutěži: Na mezinárodní 
soutěži Virtuosi per musica di pianoforte, která se konala v minulém týdnu  
v Ústí nad Labem si vedly úspěšně dvě talentované klavíristky litoměřické ZUŠ 
Tereza Neužilová a Magdaléna Pallasová. Terezka získala třetí místo ve III. 
kategorii, Magda pak čestné uznání o kategorii výše. Prestižní klavírní soutěže 
se v Severočeském divadle zúčastnilo několik desítek muzikantů ve věku  
do 16 let z Česka i ze zahraničí. Snímek je z nedávného koncertu  
v litoměřickém divadle ke 100.výročí narození legendárního ředitele 
litoměřické školy F. Maršálka, kde obě klavíristky spolu zahrály Maršálkovu 
skladbu Nálady. 
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Prosinec 2021 
 
• Hvězdu pro hospic může rozsvítit každý: Hospic svatého Štěpána  

v Litoměřicích, který si letos připomíná 20 let od svého založení, pořádá 
vánoční sbírku. Prostřednictvím webových stránek hvezda.prohospic.cz může 
každý přispět buď trvalou podporou hospice, nebo jednorázovou částkou  
a stát se tak součástí smysluplné pomoci nevyléčitelně nemocným v závěru 
jejich života. Pomyslným rozsvícením hvězdy pro hospic lze darovat peníze  
na financování lékařské pohotovosti, na léky proti bolesti, ochranné pomůcky 
nebo na psychoterapeutickou podporu. 
 

• Nakažené převážejí jinam. Není místo: Začínají docházet volná místa pro 
pacienty s covidem. Ve středu 1. prosince proto bylo nutné přepravit tři z nich 
do nemocnic v jiných krajích. O přepravu jednoho z nich se postaral armádní 
vrtulník, pozemní cestou se přesunuli dva pacienti. Z Teplic jednoho sanitka 
převezla do Slaného, druhého z Ústí nad Labem do Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze Střešovicích. Třetí nemocný s covidem, také z ústecké 
nemocnice, letěl do Plzně. „Všichni tři pacienti byli ventilovaní,“ uvedla mluvčí 
Krajské zdravotní Jana Mrákotová. 
 

• Školní výuka na dálku: V současné době, kdy se potýkáme s karanténami tříd 

a různorodou absencí žáků, vymýšlíme různé způsoby distanční výuky. Pokud 

chybí celá třída, učíme on-line. Na to již jsme z minulého roku zvyklí. Pokud  

se však stane, že je doma pouze část třídy, snažíme se i tyto žáky přímo  

do výuky zapojit. Připojujeme je přes počítač do hodiny, aby slyšeli výklad 

učitele a byli v obraze. Vyzkoušeli jsme dokonce ještě další variantu, doma  

se ocitla paní učitelka i někteří žáci. Žádný problém. Kolega ve třídě 

zorganizoval akci „kulový blesk“. Paní učitelka se připojila z domova, byla vidět 

na projektoru a ve speciálním počítačovém programu vysvětlovala dokonce 

rýsování. Žáci doma i ve škole se mohli zapojit a něco se naučit. Našlo by se 

jistě více kombinací způsobů výuky, ale kontakt s dětmi naživo ve třídě nic 

nepředčí. Přejme si, abychom mohli chodit do školy co nejvíce. Nicméně sláva 

moderním technologiím. Miloslava Šlechtová, ZŠ Boženy Němcové Litoměřice 

 

• Svatební obřad v Litoměřicích jde sjednat i on-line: Mezi prvních pět měst  
v republice se zařadily Litoměřice s novou aplikací, která umožní rezervovat 
termín svatby on-line. Podmínkou je, že snoubenci plánují uzavřít sňatek  
v obřadní síni litoměřického městského úřadu. Aplikace je jednoduchá  
a uživatelsky přívětivá. Snoubenci si prohlédnou obřadní síň na fotografiích, 
vyberou a rezervují termín, následně obdrží mail s dalšími informacemi. Mezi 
nimi je i datum, do kterého se mají dostavit na matriku osobně, aby sepsali 
žádost o uzavření manželství. Rezervovat si termín svatby lze i nadále osobně 
na matrice městského úřadu. Osobní domluva je nutná i v případě, pokud si 
snoubenci přejí svatbu jinde než v obřadní síni. 
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• V gotickém hradu proběhla bohoslužba za Karla IV.: Generální vikář 
litoměřické diecéze Martin Davídek sloužil v sobotu zádušní mši za českého 
krále a římského císaře Karla IV. Konala se v kapli gotického hradu v 
Litoměřicích u příležitosti výročního dne panovníkovy smrti (zemřel 29. 
listopadu 1378). Právě v místech hradní gotické kaple, se zřejmě císař modlil 
při své návštěvě Litoměřic. Bohoslužba se tu každoročně koná od roku 2013. 
 

• Jarmark nabídl vánoční zboží: Zimní jarmark na hradě. Svíčky, věnce, textilní 

zboží, keramika nebo vánoční cukroví. Nejen to mohli v sobotu nakoupit 

návštěvníci Zimního jarmarku, který pořádala Městská kulturní zařízení  

v Litoměřicích ve vnitřních prostorách hradu. Součástí jarmarku byly také 

tvořivé dílny pro děti, kde si sami mohly vyzkoušet některé rukodělné techniky. 

Zimní jarmark byl tak alespoň malou náhradou za zrušené vánoční trhy  

na litoměřickém náměstí, které se kvůli vládním opatřením konat nemohou. 

 
• Za teplo si lidé v Litoměřicích připlatí: Společnost Energie Holding, která  

v Litoměřicích provozuje teplárnu, oznámila zvýšení cen. Za teplo si tak od 
nového roku domácnosti připlatí v průměru o necelých 17 procent více. 
Měsíční náklady na teplo tak pro rodinu v bytě o velikosti 3+kk stoupnou  
v průměru o 165 korun. Teplárna v Litoměřicích využívá k výrobě tepla uhlí, 
které začalo v tomto roce zdražovat. Jeho cena však nerostla tak extrémně 
jako u zemního plynu. Růst ceny tepla ztlumilo i využití dřevní štěpky, kterou 
teplárna spolu s uhlím spaluje. 
 

• Kališníci jsou v čele ligy! Alespoň na jeden den: Skvělá vizitka pro litoměřický 
hokej! Místní kališníci se totiž po úterním večerním zápase vyhoupli do čela 
Chance ligy. Pomohla jim k tomu výhra 3:1 na ledě Vrchlabí, díky níž o bod 
přeskočili Třebíč. Výběr Davida Bruka a Daniela Tvrzníka má ale o dva zápasy 
víc.  
 

• Litoměřická galerie ukáže jedinečný betlém: Dosud nevystavovaný betlém  
ze svých sbírek představí Severočeská galerie v Litoměřicích. Akce s názvem 
Slavnostní přivítání betléma v galerii, kde se návštěvníci budou moci naladit  
na vánoční atmosféru, se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince od 16 hodin, kdy 
bude unikátní betlém odhalen. V Muzeu insitního umění bude přístupný 
i v dalších dnech po celé období Vánoc. Galerie zároveň prostřednictvím svého 
e-shopu nabízí více než 80 výstavních katalogů a knih o výtvarném umění, 
které mohou být nevšedním dárkem. 
 

• Děti zdobily stromky: Dvacítka vánočních stromků doplňuje od pátečního rána 
adventní atmosféru na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Stromečky si tu 
ozdobily děti z tamních mateřských škol a z dalších dětských institucí, které 
působí na území města, například Klokánek či centrum Srdíčko. Městská 
kulturní zařízení (MKZ) zároveň vyhlásila soutěž, kde může široká veřejnost 
hlasovat o tom, který ze stromečků je nejhezčí. Jak přiblížila ředitelka MKZ 
Michaela Mokrá, hlasovat bude možné do 22. prosince prostřednictvím 
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facebookových stránek MKZ, Kulturního a konferenčního centra a Zahrady 
Čech. Kromě elektronické formy lze podpořit svého favorita také  
v informačním centru města, kde budou k dispozici hlasovací lístky a sběrný 
box. Všechny hlasy se pak následně sečtou.  
 

• Markéta Malecová z Litoměřic získala ocenění za mimořádný čin studentů: 
Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 2021 za mimořádný čin 
studentů získala Markéta Malecová z Litoměřic za dobrovolnictví v dětské 
nemocnici Whisper v Ugandě a založení nadační fondu, pomocí něhož jsou 
získávány dary i na specifické projekty pro dětské pacienty v Ugandě. Markéta, 
která je dnes gynekoložkou, dodává: „Velmi si vážím toho, že 3. lékařská 
fakulta vidí mojí práci ve Whisper jako přínos a věřím, že budeme 
spolupracovat i nadále. V roce 2022 se do nemocnice Whisper chystá více než 
40 dobrovolníků a velká část z nich je právě z 3.LF.“ 
 

• Oprava muzea, fotopoint. Litoměřice mají rozpočet: Příští rok by mělo dojít  
i na rekonstrukci další části bývalého pivovaru. Revitalizace oblastního muzea, 
oprava hřiště a tělocvičny na Základní škole U Stadionu, či rekonstrukce parku 
Václava Havla. To jsou jen některé z projektů, se kterými počítá město 
Litoměřice ve svém rozpočtu na příští rok. Ve čtvrtek ho schválili zastupitelé. 
Město bude hospodařit s příjmy ve výši 530 milionů korun, výdaje dosáhnou 
561 milionů. Schodek 31 milionů bude město krýt z vlastních zdrojů. 
Podstatnou část schodku tvoří předfinancování revitalizace objektu Staré 
radnice, kde sídlí oblastní muzeum. Investice do oprav budovy muzea vyjde 
město na zhruba 22 milionů korun, přičemž předfinancování ve výši 20 milionů 
získá město zpětně jako dotaci. „Dotace za celou akci v částce přibližně 45 
milionů korun bude městu jednorázově proplacena až v roce 2024. Projekt 
Stará radnice, respektive nutnost předfinancování dotační části, má proto 
nejzásadnější vliv na výši schodku schvalovaného rozpočtu,“ vysvětlila 
vedoucí ekonomického odboru Iveta Zalabáková. Mezi další větší investice má 
patřit také oprava hřiště a tělocvičny na Základní škole U Stadionu, která 
zahrne i rozšíření sociálního zázemí a rekonstrukci rozvodů tepla. Městskou 
kasu vyjde na 5,5 milionu. Dva miliony bude stát rekonstrukce parku Václava 
Havla, kde dojde k opravě závlah a osvětlení. Další tři miliony město vynaloží 
na obnovu porostů na Střeleckém ostrově a Mostné hoře. „V roce 2022 opět 
počítáme s podporou kultury, sportovních oddílů, sociálních služeb,  
s financováním participativního rozpočtu i dalších činností. Na tyto takzvané 
měkké aktivity jsme vyhradili přibližně 23 milionů korun, což je částka, která 
drží úroveň minulého roku,“ uvedl místostarosta Litoměřic Karel Krejza. Jen  
na celoroční podporu činnosti největších sportovních spolků zastupitelé 
poslali zhruba 9,7 milionu. Nejvíce 5,3 milionu obdrží hokejový HC Stadion. 
Pro fotbalový klub Litoměřicko odsouhlasilo zastupitelstvo částku 1,8 milionu. 
Basketbalový Slavoj Litoměřice podpoří město částkou 1,9 milionu a ženský 
basketbalový tým TJ Slovan pak 720 tisíci. Pro příští rok počítají Litoměřice  
s dalšími investičními akcemi. Ty se ale budou do rozpočtu zapojovat 
postupně podle připravenosti. Mluvčí města Eva Břeňová přiblížila, že se jedná 
například o projekt regenerace další části bývalého pivovaru Kalich. „Ten si 
vyžádá 61 milionů korun, dalších 60 milionů na rekonstrukci pravé části 
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objektu uhradí dotace,“ sdělila Břeňová. Po rekonstrukci by tato část pivovaru 
měla sloužit pro podnikatelské účely. V přípravě je i rekonstrukce hřiště  
a atletického oválu na Základní škole Havlíčkova, kde se náklady pohybují  
ve výši 10 milionů korun. Podstatnou část chce ale město hradit z dotace. 
Novinkou, na kterou se mohou těšit obyvatelé města i turisté, bude vybudování 
prvního litoměřického fotopointu. Vzniknout má na Střeleckém ostrově.  
Už na začátku letošního roku vybrala sedmičlenná porota návrh manželů 
Dionýze a Martiny Hutárových z Litoměřic, jenž vychází z grafického vizuálu 
města. 
 

• Živý betlém bude letos v Litoměřicích komorní: Na živou betlémskou scénu, 

avšak tentokrát bez divadelního provedení, se mohou dnes odpoledne mezi 

13. a 16. hodinou těšit lidé, kteří zavítají na Dómské náměstí  

v Litoměřicích. Tradiční Živý betlém tu pořádá Hospic svatého Štěpána. Kvůli 

vládním opatřením v souvislosti s koronavirem bude však akce mnohem 

komornější, než byli lidé zvyklí v předešlých letech. Ředitelka hospice Monika 

Marková přiblížila, že letos bude součástí Živého betlému jen Josef s Marií  

a s Ježíškem. „Poprvé od roku 1996, kdy tuto akci pořádáme, nebude  

v jesličkách živý Ježíšek, ale panenka. Bylo by od nás neetické nechat tři 

hodiny nějaké miminko v chladném počasí,“ vysvětlila Marková. Dalším 

zpestřením pro návštěvníky budou během odpoledne také živá zvířátka  

z Adélčina dvorečku. Zájemci si odsud s sebou mohou také odnést vánočky  

a další pečivo zabalené do sáčků, které hospic získává od litoměřických 

pekařů. Lidé si budou moci koupit například hospicové kalendáře na příští rok 

nebo české foukané ozdoby. Zájemci si budou moci odnést i Betlémské 

světlo. „Protože se letos nemůže konat hraná scénka, hledali jsme nějakou 

nahrávku. Podařilo se najít tu vůbec první z roku 1996, kde hovoří Radovan 

Lukavský. Lidé se tak mohou těšit na čtený biblický příběh doplněný 

písničkami,“ popsala Marková a upozornila, že smyčka s nahrávkou se bude 

po celé tři hodiny opakovat vždy po patnácti minutách, takže i když lidé budou 

přicházet průběžně, o nic nepřijdou. 

 

• Skatepark bude v novém: Dosluhující prvky ve skateparku pod Tyršovým 

mostem v Litoměřicích jsou minulostí. Odborná firma tam už několik týdnů 

pracuje na jeho rekonstrukci. Nově bude povrch prvků tvořit kvalitní beton. 

Oprava skateparku vyjde město na 5,5 milionu korun, hotovo má být příští rok 

na jaře. Stavbu provádí firma Mystic Constructions, jejíž pracovníci jsou sami 

aktivní skateboardisté. „Spolupráci si nemůžeme vynachválit. Je vidět, že vše, 

kromě letitých zkušeností a vysoké odbornosti, dělají i srdcem. Na výsledek se 

moc těšíme,“ sdělil Václav Blecha, investiční technik městského úřadu. 

 

• Charitativní aukce na Boženě vynesla zhruba 30 tisíc korun: Minulý týden 

proběhla na Boženě charitativní aukce žákovských výrobků. Pořádali jsme ji 

on-line, zapojit se tak mohli nejen žáci a jejich rodiče, ale všichni, kteří chtěli 

přispět na dobrou věc. Žákovský parlament rozhodl, že výtěžek z aukce 
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věnujeme dvěma organizacím Falco, která se zabývá ochranou zvířat a Naděje 

zabývající se podporou rodin s dětmi v těžké životní situaci. Téměř dva tisíce 

drobných výrobků v aukci se podařilo vydražit za zhruba 3O tisíc korun. Máme 

velkou radost, že tuto částku můžeme věnovat tam, kde je jí třeba. Děkujeme 

všem zúčastněným. 

 

• Vánoční koncert byl tečkou za „sezonou“: Divadlo Karla Hynka Máchy bylo 

minulý týden ve středu místem posledního letošního veřejného vystoupení 

žáků litoměřické základní umělecké školy. Na vánočním koncertu se 

představilo čtrnáct účinkujících od začátečníků až po pokročilé hráče. 

Program se uskutečnil pod patronací Nadačního fondu Delfín šance dětem, 

který už pět let spolupracuje se školou a který podporuje žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Renata Sluková a Jana Červinková za to jménem 

školy poděkovaly zakladatelce fondu Kateřině Tenglerové. Litoměřická ZUŠ  

si letos připomíná 120 let svého vzniku. Řadu plánovaných akcí školy však 

značnou měrou ovlivnila nepříznivá situace s covidem. Kvůli ní se nekonal ani 

tradiční Velký vánoční symfonický koncert v domě kultury s Rybovou Českou 

mší vánoční. Přes všechny tyto překážky škola, která rozvíjí tradice 

uměleckého školství na Litoměřicku, „jede“ dál a je stále významnou součástí 

kulturního a společenského dění ve městě a okolí. 

 

• Živý betlém na Dómském náměstí potěšil hlavně děti: Scénka o narození 

Ježíše, živá zvířátka z Adélčina dvorečku, občerstvení i Betlémské světlo  

od litoměřických skautů. Tradiční živý Betlém, který každoročně před Štědrým 

dnem pořádá Hospic svatého Štěpána, přilákal na Dómské náměstí desítky 

lidí. Zněly tu také vánoční koledy a nechybělo malé občerstvení. Komu byla 

zima, mohl se zahřát u ohýnku. „Z betlému jsme byli unesení. Děti nejdéle 

vydržely hlavně u zvířátek. Je sice zima, ale máme s sebou v termosce 

svařák,“ pochválila si akci jedna z návštěvnic. 

 

• Na nedávném plaveckém MČR se Vojtěchu Netrhovi dařilo: Na prosincovém 

mistrovství České republiky v plavání si litoměřické Vojtěch Netrh vedl skvěle. 

V Plzni vybojoval 4 tituly a patřil k nejúspěšnějším plavcům celého mistrovství. 

Ovládl všechny tři prsařské tratě a 100 metrů polohový závod. Na trati 200 

metrů prsa časem 2:06,99 zaplaval nejhodnotnější výkon celého mistrovství 

847 FINA bodů. Podtrhl tak svou první, úspěšnou sezonu, mezi dospělými.  

V listopadu doplaval až do semifinále Mistrovství Evropy v Kazani. Dařilo se 

i ostatním plavcům. Na šampionátu jsme měli ještě pět plavců. Blízko  

k medaili měla Simona Doubravská, která skončila dvakrát čtvrtá na 100 a 200 

metrů znak. Na mistrovství se dále kvalifikovali: Filip Musil, František Trembač, 

Adéla Chalupová a Anežka Součková. Z třiadvaceti startů jsme se čtrnáct krát 

probojovali do finále mezi top deset. Z Plzně si odvážíme 18 osobních rekordů 

a díky Vojtěchu Netrhovi také čtyři zlaté medaile. 
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3. Obyvatelstvo 
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Demografické a sociálně ekonomické údaje 
 
Nejvyšší úbytek obyvatelstva od sedmdesátých let 20. století – v roce 2021 
poklesl počet obyvatel Litoměřic pod 23 tisíc poprvé od roku 1979. Hlavní 
příčinou byl rekordní počet úmrtí, 320. Příčinou je bezesporu epidemie coronaviru.  
 
Údaje Českého statistického ústavu k 31. 12. 2021.  
Stav obyvatel k 31. 12. 2021 
Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel Litoměřic 
na konci roku 2021 22 950 (oproti 23 623 v roce 2020), což je úbytek o 673 osob.  
Průměrný věk obyvatele Litoměřic byl 45 let.  
Za celý rok 2021 byl počet uzavřených sňatků 98 (o 5 méně než v roce 2020)  
a počet rozvodů 58 (o 5 více).  
 
Pohyb obyvatel 
Narodilo se 230 dětí a 320 obyvatel Litoměřic zemřelo, což znamená, že přirozený 
přírůstek obyvatelstva byl -90 osob.   
Do Litoměřic se přistěhovalo 445 osob a vystěhovalo se 643, což je úbytek -198 
obyvatel.  
Celkem tedy za rok 2021 v Litoměřicích ubylo 288 obyvatel. Hlavním důvodem 
bylo odstěhování. Celkový počet obyvatel byl nejnižší od roku 1979 (22 454).  
 
První narozené dítě v roce 2021, Vladimír se v Litoměřicích stal prvním 
miminkem narozeným v roce 2021. Maminka Kateřina Zoubková jej v litoměřické 
porodnici přivedla na svět 1. ledna v 5 hodin a 13 minut. Malý Vladimír vážil 3620 
gramů a měřil 52 cm. 
Průměrná míra nezaměstnanosti v Litoměřicích byla 3,46 %. 
 

Kriminalita, počet zjištěných trestných činů v obvodním oddělení policie  

v Litoměřicích v roce 2021 byl 1374, z toho 964 bylo obecných kriminálních činů, 

110 činů hospodářské kriminality. Násilných trestných činů bylo spácháno 83.  

Z celkového počtu trestných činů jich bylo 58 % objasněno.  
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4. Hospodaření města 
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Rozpočet města Litoměřice na rok 2021 byl schválen jako přebytkový (výdaje nižší 
než příjmy) o 27 mil. Kč. Důvodem byla obava z nejistého vývoje daňových příjmů 
vzhledem k přetrvávající pandemii Covid – 19. Schválený rozpočet tedy obsahoval 
pouze běžné provozní výdaje a investice pouze v minimálním rozsahu (tj.  pouze 
nezbytné akce nebo již probíhající akce z předcházejících z minulých let).  Vzhledem 
k celostátnímu vývoji ekonomiky začalo zhruba od poloviny roku docházet k vyššímu 
tempu plnění daňových příjmů. Díky tomuto příznivému vývoji rozpočtu na straně 
příjmů tak bylo možné přistoupit i k průběžnému zapojovaní investic do rozpočtu  
na straně výdajů. V důsledku těchto změn a vzhledem ke každoročním přesunům 
části výdajů do dalšího roku skončil rozpočet roku 2021 přebytkem – výdaje byly 
vyšší než příjmy o cca 54 mil. Kč.   
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Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2021 v tisících Kč  

 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2021 (saldo rozpočtu) 

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: 

Běžný (provozní) rozpočet přebytek:                             + 106 mil. Kč 

Běžné příjmy a běžné provozní dotace:                             603 mil. Kč 

Běžné výdaje:                                                                         497 mil. Kč 

Kapitálový (investiční) rozpočet schodek:                       - 52 mil. Kč 

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace:                               43 mil. Kč 

Kapitálové (investiční) výdaje:                                              95 mil. Kč 

CELKEM přebytek:                                                               + 54 mil. Kč 

V roce 2021 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé 

hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné 

spolu s úsporami použít k dalšímu k dalšímu rozvoji města.  

  

PŘÍJMY 
Celkové příjmy za rok 2021 dosáhly výše 646 mil. Kč, z toho v členění podle tříd: 

daňové příjmy (daně a poplatky):                                  437 mil. Kč (68 %) 

nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..):                     80 mil.  Kč (12 %) 

kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků):   13 mil.  Kč (2 %) 

přijaté dotace:                                                                   117 mil. Kč (18 %) 
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Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2021 ke zvýšení příjmů o 107 mil. Kč 
(+ 20 %) v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto: 
  
daňové příjmy (daně a poplatky):                      + 39 mil. Kč (+ 10 %) 
nedaňové příjmy:                                                  + 32 mil.  Kč (+ 69 %) 
kapitálové příjmy:                                                   + 8 mil.  Kč (+169 %) 
přijaté dotace:                                                      + 27 mil.  Kč (+ 30 %) 

  

Daňové příjmy 

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu               + 39 mil.Kč (+ 10%) 

z toho: 

daně                                                                                + 38 mil. Kč 

nejvýznamnější změny: 

daň z přidané hodnoty                                                 + 29 mil. Kč 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci) - 29 mil. Kč 

daň z příjmů právnických osob                                   + 36 mil. Kč 

poplatky                                                                             +1 mil. Kč 

nejvýznamnější změny: 

daň z hazardních her                                                     + 2,3 mil. Kč 

poplatek za komunální odpad                                        - 0,8 mil. Kč 

Nedaňové příjmy 

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu              + 32 mil. Kč (+ 69 %) 

 nejvýznamnější změny: 

vratky příspěvků od příspěvkových organizací        + 8 mil. Kč 

 

Kapitálové příjmy 

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu               + 8 mil Kč (+ 169 %) 

V průběhu roku 2021 došlo k prodejům dalších nemovitostí. 

 Skutečnost oproti schválenému rozpočtu nastala v kapitole přijaté dotace, kde došlo 

ke změně ve výši + 27 mil. Kč (+ 30 %). Nárůst byl způsoben tím, že dotace jsou  

do rozpočtu zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména  

ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). Dále se jednalo  

o dotace na konkrétní projekty financované ze státního rozpočtu, případně z fondů 

EU. 
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Skutečné výdaje za rok 2021 dosáhly výše 592 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:  

běžné výdaje (provoz města a úřadu)                      497 mil. Kč (84 %) 

kapitálové výdaje (investice)                                       95 mil. Kč (16 %) 

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2021 ke zvýšení výdajů o 80 mil. Kč 

(+16%), dle tříd takto:  

běžné výdaje (provoz města a úřadu)                     + 16 mil. Kč (+ 3 %) 

kapitálové výdaje                                                        + 64 mil. Kč (+ 207 %) 

Při schválení rozpočtu na rok 2021 činily běžné výdaje cca 482 mil. Kč a v průběhu 

roku došlo k navýšení o 16 mil. Kč., což bylo důsledkem zejména oprav majetku 

města. Konečná výše běžných výdajů dosáhla v roce 2021 konečných 497 milionů 

korun.   

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2021 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši 

31 mil. Kč. Vzhledem k lepšímu výběru daní v průběhu roku bylo možné přistoupit 

k průběžnému zapojování investic do rozpočtu. Skutečná výše kapitálových výdajů  

za sledovaný rok 2021 dosáhla cca 95 milionů korun.  

Největší investiční výdaje roku 2021: 

Akce financované pouze z vlastních zdrojů města: 

Nákup obchodního závodu od Zahrady Čech s.r.o.               – 10,4 mil. Kč 

Dotace do Krajské zdravotní, a.s.                                            – 20 mil. Kč 

Centrum Srdíčko – oprava střechy                                          – 1,4 mil. Kč 

Domov Seniorů – opravy, výměna protipožárních dveří       - 1,1 mil. Kč  

Kasárna pod Radobýlem – stavební úpravy objektů             – 6 mil. Kč 

Skatepark – stavební úpravy hřiště                                          – 5,4 mil. Kč 

Výstavba komunikací                                                                 – 5,5 mil. Kč 

Nákup parkovacích automatů                                                   – 2 mil. Kč 

 

Dotační akce se spoluúčastí města:  

Na Základní škole Masarykově byly za celkem 28 milionů korun vybudovány odborné 

učebny v půdním prostoru. Dotace EU činila cca 22 milionů korun a podíl města byl 

cca 6,6 milionů korun. K realizace této akce došlo v letech 2020 – 2021, v roce 2021 

bylo proinvestováno cca 14 milionů korun, z čehož byla dotace EU 11 milionů  
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a města 3 miliony korun. Tato dotace byla v režimu nutnosti přefinancování, tj, že 

k proplacení dotace došlo jednorázově v roce 2021. Na základní škole Havlíčkova 

došlo také v vybudování odborných učeben za celkem 1,9 milionů Kč, z čehož byla 

dotace EU cca 1,2 mil. Kč a podíl města 0,1 mil. Kč. V základní škole Ladova byly 

vybudovány učebny cizích jazyků za celkem 1,3 milionů korun, z čehož dotace EU 

činila 1,2 milionů korun a spolu podíl města 0,1 milionů korun. Revitalizace objektu 

Staré radnice (muzeum) za celkem 51 milionů korun byla naplánována do let 2021–

2023. Ve sledovaném roce 2021 bylo proinvestováno cca 4 miliony Kč z čehož podíl 

města byl 0,4 mil. Kč a zbytek z fondu EU. Tato akce běží v režimu předfinancování 

dotace, tj. dotace ve výši 45,5 milionů Kč bude proplacena jednorázově v roce 2024. 

Další dotační akcí města v roce 2021 bylo prodloužení vodovodního řadu za celkem 

1,8 mil. Kč a ze 100 % tuto akci financovalo SURAO, stejně tak i rekonstrukce 

vodovodního řadu v ulici Na Vinici, kde akce stála 3,6 mil. Kč. 

Financování v roce 2021: 

Město Litoměřice hospodařilo v roce 2021 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo 

v trendu nulové zadluženosti. K 31. 12. 2021 činila výše finančních prostředků na 

účtech města částku 197 milionů korun včetně zůstatku SURAO (jaderný účet) ve výši 

18 milionů korun.   

Město Litoměřice disponuje dostatečnými finančními rezervami, které se daří 

dlouhodobě držet na stabilní úrovni a zároveň je schopno vytvářet další zdroje ke 

svému rozvoji.  
 

Z jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 3.12.2020, kde se projednával 

(mimo jiné) rozpočet města na rok 2021: 

Na dokreslení atmosféry, ve které se konalo zasedání Zastupitelstva města dne 

3.12.2020 je pro účely zápisu do kroniky použit výňatek z aktuální zprávy radnice, 

dále podkladový materiál předložený zastupitelům k jednání o bodu č.7 – tedy 

rozpočtu města na rok 2021 a v neposlední řadě přesné znění příslušného usnesení 

zastupitelstva. 

Město vydalo na svých stránkách tyto pokyny k jednání pro občany,, cit.: „Jednání 
zastupitelstva města proběhne s ohledem na nouzový stav za zcela mimořádných podmínek. 
Uskuteční se z důvodu větších prostor místo v hradu v sále Kulturního a konferenčního centra, 
kde mohou zastupitelé dodržovat dvoumetrové rozestupy. Rouška či jiné zakrytí úst je 
samozřejmostí. 

Veřejnost může sledovat průběh jednání z přilehlého foyer, kam se umístí i plátno s on-line 
přenosem. Zastupitelé a příchozí budou prostorově odděleni, přičemž i pro občany platí 
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dvoumetrové rozestupy a zakrytí úst a nosu. Jednání mohou občané sledovat také na 
facebookovém profilu města Litoměřice. 

„Pro přítomné občany zajistíme v bezprostřední blízkosti sálu pult s mikrofonem a kamerou. 
Zapojení do diskuse bude možné po přihlášení a vyzvání právě z tohoto místa, a to z důvodu on-
line přenosu a ozvučení hlavního sálu a předsálí,“ upřesňuje průběh jednání směrem k veřejnosti 
tajemník městského úřadu Milan Čigáš. 

V případě, že se občané nemohou zúčastnit osobně, mohou zasílat příspěvky k jednotlivým 
bodům programu na samostatnou e-mailovou adresu založenou pro účely jednání 
(dotazy.zm@litomerice.cz). „Bylo by ale dobré, aby se nejprve obrátili na své zastupitele 
prostřednictvím jejich mailových adres. Prostřednictvím této adresy (dotazy.zm@litomerice.cz) 
doporučujeme i přihlášení se do diskuse k jednotlivým bodům, čímž ale není dotčeno, ani 
vyloučeno právo přihlásit se do diskuse až na místě,“ informuje tajemník městského úřadu 
Milan Čigáš.“ Konec cit. 

 

Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020  

Číslo bodu: 7 

Název bodu: Návrh rozpočtu města na rok 2021  

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková 

Důvodová zpráva: FV na svém jednání 11.11. projednal konečnou verzi návrhu 

rozpočtu na rok 2021 a doporučil ji ke schválení na jednání ZM dne 3.12. 2020 

následně byl návrh rozpočtu předložen na jednání RM 16.11. – RM rovněž doporučila 

ke schválení ZM na jednání 3.12. 2020 v souladu s příslušnou legislativou byl návrh 

rozpočtu zveřejněn dne 18.11. (15 dní před jednáním ZM) rozpočet na rok 2021 

navržen v těchto parametrech: 

PŘÍJMY 539 485 tis. Kč 

VÝDAJE 512 498 tis. Kč z toho přesuny výdajů z roku 2020 do roku 2021 ve výši 12 

736 tis. Kč rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE (SALDO ROZPOČTU – PŘEBYTEK) 26 987 tis. Kč  

FINANCOVÁNÍ - 26 987 tis. Kč v této fázi jde v podstatě pouze o provozní rozpočet 

města – investice jsou v minimální výši (ponechány zejména ty, které budou 

financovány ze zdrojů SURAO, zbylé navržené investice byly ve III. var. většinou 

vyškrtnuty – dle vývoje v roce 2021 budou postupně znovu zapojovány do rozpočtu 

dle dohodnutých priorit) (podrobnější členění těchto základních parametrů rozpočtu - 

zejména z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet a konkrétní rozbor 

částky financování – uvedeno v příloze - tabulka rekapitulace)  

Návrh Usnesení: usnesením č. 138/5/2020 ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice 

na rok 2021 v těchto parametrech:  

PŘÍJMY ve výši: 539 485 tis. Kč 

VÝDAJE ve výši: 512 498 tis. Kč 

FINANCOVÁNÍ ve výši: - 26 987 tis. Kč  

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v 

rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu). Příloha č. 

1: NR2021.pdf Příloha č. 2: rekapitulace_final.pdf 2/2 V Litoměřicích 10.12.2020 

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta) 

mailto:dotazy.zm@litomerice.cz
mailto:dotazy.zm@litomerice.cz
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Celkem 539 485 000,00 512 498 000,00 -26 987 000,00 91  

org. složka                                              příjmy                  výdaje                   financování 

SMART CITY LITOMĚŘICE                    0,00                7 300 000,00                0,00  

odbor dopravy a silničního hosp.   23 700 000,00    13 520 000,00              0,00   

odbor - obecní živnostenský úřad   700 000,00                0,00                        0,00   

útvar obrany a krizového řízení          30 000,00           1 135 000,00              0,00 

odbor kom., marketingu a CR       1 460 000,00           3 969 000,00              0,00   

útvar PROLIDI                                            0,00                 1 170 000,00              0,00  

městská policie                               1 520 000,00         23 533 000,00              0,00   

odbor územního rozvoje                2 086 000,00         28 635 000,00              0,00  

odbor - stavební úřad                     1 200 000,00                 50 000,00              0,00  

odbor sociálních věcí a zdrav.    20 649 000,00        40 881 000,00               0,00  

odbor životního prostředí               7 694 000,00        53 501 000,00      14 434 000,00  

odbor spr. nem. maj. města          9 409 000,00        10 919 000,00                 0,00   

odbor ŠKAS/pam. péče                30 795 000,00         115 854 000,00             0,00 

odbor správní                              51 134 000,00            132 664 000,00   4 456 000,00 01  

odbor ekonomický                    389 108 000,00              79 367 000,00     -45 877 000,00  

Celkem                                       539 485 000,00      512 498 000,00       -26 987 000,00 

MĚSTO LITOMĚŘICE Kapitola Strana 1 N 

 

Usnesení 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřice ze dne 3.12.2020: 

USNESENÍ 

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 3. 12. 2020 od 16:00 hodin v 

Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028 

Počet přítomných členů ZM: 26 

132/5/2020 

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů 

zápisu 

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání: 

MUDr. Kubec, Mgr. Adámek, Mgr. Hermann 

133/5/2020 

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů 

zápisu 
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ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání: 

Ing. Matys, L. Wünsch 

134/5/2020 

Doplnění/stažení bodů programu 

ZM schvaluje stažení bodu č. 29 - Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 

3877/3 v k. ú. Litoměřice. 

135/5/2020 

Doplnění/stažení bodů programu 

ZM schvaluje stažení bodu č. 32 - Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, 

pozemku parc. č. 4008/52 a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného 

GP v k. ú. Litoměřice. 

136/5/2020 

Hlasování o programu 

ZM schvaluje program dnešního jednání. 

Program: 

A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a 

ověřovatelů zápisu 

2 - Schválení zápisu minulého jednání 

3 - Kontrola plnění bodů 

4 - Doplnění/stažení bodů programu 

5 - Hlasování o programu 

B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

7 - Návrh rozpočtu města na rok 2021 

8 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2023 
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9 - Ukončení úvěru na projekt PAVE 

10 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. 

11 - Zřizovací listina PO TSM Litoměřice 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

12 - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o 

dotaci 

13 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s. 

14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. 

s. 

15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s. 

16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s. 

D) Odbor územního rozvoje 

17 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice 

18 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice 

zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum 

Miřejovická stráň 

E) Kancelář starosty a tajemníka 

19 - Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad 

F) Tajemník 

20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020 

G) Útvar Pro lidi 

21 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 

2021 

H) Odbor správy nemovitého majetku města 

22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice 

23 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice 
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24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice 

25 - Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích 

26 - Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské 

osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice 

27 - Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o 

budoucí KS 

28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. 

Pokratice 

29 - Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí 

Pokratického potoka v k.ú. Pokratice 

30 - Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice 

Karla IV. v k.ú. Litoměřice 

31 - Částečná revokace - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v 

k.ú. Litoměřice 

32 - Částečná revokace - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. 

Třeboutice 

33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

34 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice 

35 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice 

36 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice 

I) Procesní body 2 

37 - Informace 

38 - Interpelace 

39 - Diskuze 

40 - Závěr 

137/5/2020 

Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
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ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.11. 2020 (viz 

příloha orig. zápisu). 

138/5/2020 

Návrh rozpočtu města na rok 2021 

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2021 v těchto parametrech: 

PŘÍJMY ve výši: 539 485 tis. Kč 

VÝDAJE ve výši: 512 498 tis. Kč 

FINANCOVÁNÍ ve výši: - 26 987 tis. Kč 

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v 

rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu). 

139/5/2020 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2023 

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2022 - 

2023 (viz příloha orig. zápisu). 

140/5/2020 

Ukončení úvěru na projekt PAVE 

ZM schvaluje: 

a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, 

a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, ve výši 90 

mil. Kč, na financování podílu města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná 

budova v ČR, Litoměřice“ a ukončení platnosti Smlouvy o úvěru ke dni 15.12.2020 

(Dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu). 

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu). 

141/5/2020 

Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. 
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ZM schvaluje: 

a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce říjen, listopad a prosinec 

2020 a druhou splátku nájmu za užívání movitých věcí pro společnost Zahrada 

Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 

22794701, tedy pohledávku v celkové výši 456.303,20 Kč včetně příslušenství, 

úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých 

pohledávek do 3.12.2020, a to z důvodu negativního dopadu 

příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s 

bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí 

viz příloha orig. zápisu). 

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu). 

142/5/2020 

Zřizovací listina PO TSM Litoměřice 

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města 

Litoměřice, se sídlem Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz 

příloha orig. zápisu). 

143/5/2020 

Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o 

dotaci 

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

č. ŠKAS/187/2020 ze dne 30. 9. 2020 mezi Zahradou Čech s.r.o., se sídlem Na 

Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 a městem Litoměřice (viz 

příloha orig. zápisu). 

144/5/2020 

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s. 

ZM schvaluje: 

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.800.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U 

Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 na podporu celoroční 

činnosti spolku pro rok 2021. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/203/2020 mezi 

Městem Litoměřice a FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, 

IČO: 467 71 361 (viz příloha orig. zápisu). 
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145/5/2020 

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s. 

ZM schvaluje: 

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.310.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. 

s., Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 na podporu celoroční 

činnosti spolku pro rok 2021. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/202/2020 mezi 

Městem Litoměřice a HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 

412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 (viz příloha orig. zápisu). 

146/5/2020 

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s. 

ZM schvaluje: 

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.890.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub 

Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na 

podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/204/2020mezi 

Městem Litoměřice a Slavojem Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 

270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 (viz příloha orig. zápisu). 

147/5/2020 

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s. 

ZM schvaluje: 

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Na 

Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 na podporu celoroční činnosti 

spolku pro rok 2021. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/205/2020 mezi 

Městem Litoměřice a TJ Slovanem Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 

Litoměřice, IČO: 467 68 955 (viz příloha orig. zápisu). 

148/5/2020 

Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice 
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ZM neschvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2470/4 v k.ú. 

Litoměřice. 

149/5/2020 

Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice 

zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum 

Miřejovická stráň 

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2472/1 v k.ú. 

Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství X2 – lokální 

centrum Miřejovická stráň. 

150/5/2020 

Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů se stanovením výše místního poplatku 696 Kč (viz příloha 

orig. zápisu). 

151/5/2020 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020 

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020. 

152/5/2020 

Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 

(viz příloha orig. zápisu). 

153/5/2020 

Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Litoměřice. 

154/5/2020 

Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice 
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ZM schvaluje záměr prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a 

parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice za cenu nového ZP v 

čase a místě obvyklou. 

155/5/2020 

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice 

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 o výměře 119 m2 v 

k.ú. Litoměřice. 

156/5/2020 

Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích 

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby (klasické hrobky) v 

sektoru I.Jshr, s evidenčním číslem 529, na Městském hřbitově v Litoměřicích za 

cenu dle znaleckého posudku 12.630 Kč + 21 % DPH paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. 

157/5/2020 

Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v 

k.ú. Litoměřice a Pokratice 

ZM nerevokuje své usnesení č. 102/4/2014 ze dne 5.6.2014 a ponechává smluvní 

ceny pozemků, které se dle územního plánu nachází v zahrádkářských osadách 

(pozemky pod chatkami a samostatné zahrady) v k.ú. Litoměřice a k.ú. Pokratice 

ve výši: pozemek pod chatkou 300,- Kč/m2, zahrada 100 Kč/m2. Cena nižší než v 

místě a čase obvyklá je stanovena z toho důvodu, že se jedná o pozemky, které 

zahrádkáři na své náklady rekultivovali pro rekreační a volnočasové aktivity (např. 

úpravy svažitého terénu). 

158/5/2020 

Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí 

KS 

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 

(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný GP) za účelem výstavby trafostanice 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za cenu 

smluvní ve výši 1.550 Kč/m2 + DPH, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku 

parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 s budoucím kupujícím. 
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159/5/2020 

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. 

Pokratice 

a) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/5 o výměře 1321 m2 

(orná půda) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města 

Litoměřice od manželů Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litvínov. 

b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/4 o výměře 1493 m2 

(ovocný sad) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města 

Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Mgr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Lidice, a to podíl o velikosti 3/10, od Mgr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to 

podíl o velikosti 3/10 a od pana 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, a 

to podíl o velikosti 4/10. 

c) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/7 o výměře 293 m2 

(orná půda) a parc.č. 1361/62 o výměře 33 m2 (ovocný sad) včetně inženýrských 

sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků 

Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, a 

to podíl o velikosti 1/10, od pana 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a 

to podíl o velikosti 5/10 a od pana 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to 

podíl o velikosti 4/10. 

d) ZM uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků uvedených pod body a) až 

c) tohoto usnesení podmiňuje předchozím uzavřením smluv o finanční spoluúčasti 

na dobudování komunikace s vlastníky 22 přilehlých pozemků uvedených v příloze 

a provedení úhrady spoluúčasti ve výši 50.000 Kč od každého vlastníka přilehlého 

pozemku na účet města Litoměřice (manželé jako společní vlastníci pozemku se 

pro tento účel považují za jednoho vlastníka). 

160/5/2020 

Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí 

Pokratického potoka v k.ú. Pokratice 

a) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí 

v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice formou souhlasného prohlášení o 
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geometrickém a polohovém určení pozemků dle GP č. 1481-201412/2020 mezi 

městem Litoměřice a ČR Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, IČO 

70889988 (viz příloha orig. zápisu). 

b) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků (dle nezapsaného GP č. 1481-

201412/2020) a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka 

formou směnné smlouvy takto: město Litoměřice smění pozemky parc.č. 600/67 o 

výměře 2 m2 (ost. plocha) a 657/95 o výměře 12 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. 

Pokratice a ČR - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988, 

smění pozemky parc.č. 363/17 o výměře 11 m2 (ost. plocha), 363/18 o výměře 18 

m2 (ost. plocha) a 646/5 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Pokratice, 

směna pozemků bude bez finančního vyrovnání (viz příloha orig. zápisu). 

161/5/2020 

Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla 

IV. v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 2174/6 vymezené v pozemku parc. č. 

4014/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m2, jehož součástí je budova č.p. 

2174, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 

707/10000 na společných částech nemovité věci - tj. pozemku parc. č. 4014/2 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2174 a pozemku parc. č. 

4014/1 zahrada o výměře 327 m2, dále podílu o velikosti 1/2 na jednotce garáže č. 

2174/15 vymezené v pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 685 m2, jehož součástí je budova č.p. 2174, obec Litoměřice, část obce 

Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 314/20000 na společných částech 

nemovité věci tj. pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova č.p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 zahrada, o výměře 327 

m2 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 2.000.555 Kč panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 412 01 Litoměřice. 

162/5/2020 

Částečná revokace - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. 

Litoměřice 

ZM částečně revokuje usnesení č. 124/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje 

uzavření smlouvy č. 2127/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

nemovitým věcem - pozemkům parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR-

ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města 

Litoměřice. Smlouvou o bezúplatném převodu bude zřízeno věcné břemeno 

spočívající v závazku města Litoměřice nezcizit předmětné nemovité věci a 

nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu. 
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163/5/2020 

Částečná revokace - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice 

ZM částečně revokuje usnesení č. 129/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 

a 330/3 celkem o výměře 33571 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, za cenu smluvní 

ve výši 1.000.000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, sídlo Dómské 

náměstí 1/1, Litoměřice. 

164/5/2020 

Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 

9.11.2020 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. 

zápisu). 

165/5/2020 

Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1770/6, v domě č.p. 1770 stojícím na 

pozemku parc. č. 2536/6 a souvisejících podílů ve výši 230/10000 na společných 

částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní 

cenu 1.305.000 Kč panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 412 01 Litoměřice. 

166/5/2020 

Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/9, v domě č.p. 400 stojícím na 

pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných 

částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní 

cenu 1.210.000 Kč panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x 412 01 Litoměřice. 

167/5/2020 

Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/18, v domě č.p. 400 stojícím na 

pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných 
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částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní 

cenu 1.185.000 Kč panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x 412 01 Litoměřice. 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města 

Mgr. Karel Krejza 

1.místostarosta města 

Zapsala: Eva Chrudimská 

Dne: 8.12.2020 
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5. Vedení města, samospráva a státní správa 
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Vedení města 
Také rok 2021 se nesl ve znamení boje s pandemií, způsobenou Covidem-19. Situace 
však byla ve srovnání s předchozím rokem o poznání optimističtější, protože na trh 
byla distribuována vakcína, jež v první fázi ochránila před těžkým průběhem většinu 
našich nejzranitelnějších spoluobčanů. Město Litoměřice reagovalo přípravou 
očkovacího centra na výstavišti Zahrada Čech. Město pomáhalo seniorům 
s elektronickou registrací pro získání termínu vakcinace a následně i s odvozem na 
výstaviště, kde byla látka aplikována, v případě nutnosti byli nemohoucí lidé očkování 
přímo v jejich domovech. Krizový štáb se v souvislosti s pandemií Covid-19 scházel v 
průběhu celého roku a co nejefektivněji řešil situace, které s sebou pandemie 
přinášela. V Litoměřicích fungovala dvě očkovací místa (v nemocnici  
a na výstavišti) a tři testovací centra, z toho jedno drive-in. Mimořádnou finanční 
výpomocí byla udržena při životě Zahrada Čech.  
Krom řešení pandemických opatření, ale bylo třeba zajistit další chod a rozvoj města. 
Již počátkem roku byl upraven systém parkování včetně zvýšení počtu parkovacích 
míst pro rezidenty. V té souvislosti došlo k demontáži části starých a instalaci nových 
moderních parkovacích automatů v centru města. I nadále bylo třeba opravovat 
silnice. Jako první přišla na řadu Werichova, následoval Smetanova 
a Heydukova. Pomocí informačního kanálu Mobilní rozhlas byla spuštěna  
pro registrované uživatele bezplatná služba, jejímž prostřednictvím dostávají 
upozornění na nutnost přeparkování vozidla v souvislosti s plánovaným čištěním ulic.  
V Plešivecké ulici došlo ke zpevnění plochy pro parkování vozidel. Pokračovaly 
opravy poškozeného zdiva na parkánech a řada dalších investičních projektů 
drobnějšího charakteru.  
Jednou z nejdůležitějších událostí roku 2021 byla skutečnost, že Nemocnice 
Litoměřice, a.s. byla začleněna k 1. dubnu 2021 do páteřní sítě nemocnic sdružených 
v Krajské zdravotní, a.s.. Litoměřice získaly silné zastoupení  
v orgánech Krajské zdravotní: předsedou představenstva byl zvolen litoměřický 
zastupitel Ondřej Štěrba, místopředsedou zastupitel Leoš Vysoudil a předsedou 
dozorčí rady se stal místostarosta Karel Krejza.    
V bývalém městském pivovaru byla ve sledovaném roce obnovena tradice výroby 
piva poté, co se podařila revitalizace části zchátralého objektu bývalého pivovaru.  
Součástí otevření pivovaru bylo i představení nové expozice města věnované 
historii a současnosti litoměřického pivovarnictví. 
K systémové změně přistoupilo město od 1. července, kdy bylo rozhodnutím 
zastupitelstva začleněno výstaviště Zahrada Čech do Městských kulturních zařízení, 
příspěvkové organizace města.   
Řada projektů realizovaných v roce 2021 byla směřována do zlepšení životního 
prostředí. Úspěšně lidé čerpali finance města vyčleněné na pořízení nádob určených 
k záchytu dešťové vody u rodinných domů, bytových domů i zahrad, zájem byl  
o kompostéry rozdávané zdarma. V parných letních dnech byl instalován rozprašovač 
vody nedaleko tržnice, který snižuje prašnost v blízkosti frekventované ulice  
a osvěžuje chodců. Pro technické služby byl zakoupen stroj s nastavitelnou 
technikou tak, aby nebylo nutné sekat trávníky pouze tzv. na krátko. 
V Jiráskových sadech byl vyčištěn zavlažovací vrt a dokončeny byly parkové úpravy 
Mezibranní. Ve městě přibyly další podzemní kontejnery a zvýšil se podíl vytříděného 
odpadu. Smutné, ale z hlediska bezpečnosti lidí nezbytné, bylo zahájení kácení 
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uschlých či kůrovcem poškozených stromů na Mostné hoře, kde posléze město 
chystá náhradní výsadbu.  
V rámci probíhající rekonstrukce krovů Kalicha došlo za dohledu historiků k vyjmutí 
poselství skryté v makovici vyhlídkové věže. Následně byly na totéž místo po 
dokončené opravě krovu a krytiny vloženy současné upomínkové předměty a listina  
s poselstvím budoucím generacím. V září se do lavic litoměřických škol po náročné 
distanční výuce a prázdninách vrátily děti. Například v Masarykově ZŠ se podařilo 
dokončit modernizaci budovy (bezbariérový přístup a nové odborné učebny 
v podkroví) za 28 milionů korun. Do provozu byly uvedeny i nové učebny a zázemí  
na dalších školách – Na Valech, v Ladově a Havlíčkově v celkové hodnotě 7,7 milionu 
korun. 
Rok 2021 byl spojen s několika výročími, například bylo oslaveno 120 let existence 
umělecké školy, 20 let založení Hospice sv. Štěpána, čtyřicítku oslavila ZŠ 
Havlíčkova, o deset let více zase ZŠ U Stadionu. Mnohé kulturní akce se z důvodu 
kovidových omezení konat nemohly, některé ale za přísných hygienických opatření 
konány byly. Konal se například Zahradnický veletrh na Zahradě Čech, vinobraní, Den 
životního prostředí na Mírovém náměstí, kampaně podporující zdravý životní styl, 
festivaly, výstavy, koncerty, jarmarky, benefiční aukce.  
 
Zastupitelstvo města Litoměřic se v roce 2021 sešlo celkem sedmkrát, a to na pěti 
řádných jednáních a dvou mimořádných jednáních. Jednání Zastupitelstva, které se 
koná v sále litoměřického Hradu (Kulturní a konferenční centrum) jednalo  
v termínech 4.2. 2021, 22.4. 2021, 22.6.2021, 8.7. 2021, 16.9. 2021, 10.11. 2021  
a 9.12.2021. Mimořádná jednání Zastupitelstva města proběhla 8.7. a 10.11. 2021. 
V daném roce v rámci svých jednání přijalo Zastupitelstvo města Litoměřic pět 
vyhlášek. Obecně závazná zrušující vyhláška č.1/2021 byla vydána 22. června 2021. 
Konkrétně se jednalo o vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 2/2019, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů a obecně závazná 
vyhláška č. 2/2018 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  
a vymezující prostory pro volné pobíhání psů. Obecně závazná vyhláška č.3/2021 
byla vydána 22.června 2021 a jejím předmětem je zřízení Městské policie Litoměřice. 
Obecně závazná vyhláška č.4/2021 byla vydána Zastupitelstvem města na zasedání 
ZM dne 9.12. 2021 a jejím účelem je: 1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“)  
a za 2) Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice. Vyhláškou č.5/2021 ze dne 
9.12.2021 se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2016, o místním poplatku  
za užívání veřejného prostranství. 
 
Zastupitelstvo města Litoměřic pracovalo v roce 2021 beze změn v následujícím 
složení: 
Občanská demokratická strana             Mgr. Ladislav Chlupáč  

Občanská demokratická strana             MUDr. Leoš Vysoudil MBA 

Občanská demokratická strana             MUDr. Petr Kubec  

Občanská demokratická strana             PhDr. Filip Hrbek  

Občanská demokratická strana             Ing. Radek Lončák MBA 
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Občanská demokratická strana             Mgr. Karel Krejza  

Občanská demokratická strana             Ing. Ivo Elman  

Občanská demokratická strana             Roman Kozák  

Občanská demokratická strana             Ing. Jan Fišera  

ANO 2011                                                  Ing. Marek Kocánek  

ANO 2011                                                  MUDr. Ondřej Štěrba  

ANO 2011                                                  Tomáš Sarnovsky 

ANO 2011                                                  Ing. Radek Löwy  

ANO 2011                                                  Ing. Vladimír Matys  

ANO 2011                                                  Mgr. Jiří Adámek  

ANO 2011                                                  Ing. Josef Douša  

Sport a Zdraví Litoměřice                       Mgr.  Petr Hermann  

Sport a Zdraví Litoměřice                       Mgr. Červín Václav  

Zelení a Piráti                                           Aleš Stibal  

Zelení a Piráti                                           Mgr. Petr Panaš  

Zelení a Piráti                                           Ing. Jan Hrkal  

Zelení a Piráti                                           PhDr. Lenka Simerská  

Komunistická strana Čech a Moravy   Jaroslav Růžička  

Komunistická strana Čech a Moravy   MUDr. Miroslav Jenček  

Severočeši Litoměřice                            Lukas Wünsch  

Severočeši Litoměřice                            Jiří Skřivánek  

Severočeši Litoměřice                            Mgr. Mgr. Petr Hošek 

Při Zastupitelstvu města pracovaly výbory finanční a kontrolní. Předsedou finančního 
výboru byl v roce 2021 pan Radek Lončák z ODS. Členové výboru byli dále pánové 
Marek Kocánek z ANO2011, Jan Hrkal za Zelené a Piráty, Vladimír Kestřánek za ODS, 
Jan Fibich za Severočechy Litoměřice, Tomáš Vytlačil za stranu Sport a zdraví a paní 
Libuše Křížová z KSČM. Kontrolnímu výboru předsedal pan Jiří Adámek za ANO2011 
a řádnými členy byli dále pánové Aleš Stibal za Zelené a Piráty, Radek Voženílek  
za Sport a zdraví, Jiří Skřivánek za Severočechy, Roman Kozák a Jan Fišera za ODS 
a Jaroslav Růžička za KSČM. Kontrolní výbor se ve sledovaném roce 2021 sešel 
desetkrát.  
 
Radu města Litoměřic tvořili v roce 2021 zástupci koaličních stran Občanské 
demokratické strany, Severočechů a strany Sport a Zdraví Litoměřice. Jmenovitě byli 
členy Rady pánové Ladislav Chlupáč, Karel Krejza, Radek Lončák, Filip Hrbek, Petr 
Kubec, Leoš Vysoudil, Lukas Wünsch, Petr Hošek a Václav Červín. Rada města  
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se v roce 2021 sešla třiadvacetkrát, z toho dvě jednání Rady města byla mimořádná. 
Rada města vydala čtyři nařízení. Nařízení č.2/2021 o placení stání silničních vozidel 
na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování 
dopravy, nařízení č.3/2021 o placeném stání a nařízení č.4/2021, kterým se mění 
nařízení č.2/2021 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních 
komunikacích ve městě Litoměřice.  

Při Radě města Litoměřice pracovaly v tomto roce tyto komise:  

Komise majetková vč. agendy likvidační: 
Předseda: MUDr. Ondřej Štěrba (ANO2011) 
sekretář: Lenka Jindřichová 
Mgr. Václav Härting, ved. odboru SNMM 
Ing. Zdeněk Bezděka (ODS) 
Roman Kozák (ODS) 
Ing. Luboš Janoušek (TOP09) 
Josef Kalina ml. (Severočeši Litoměřice) 
František Kadeřábek (KSČM) 
Ing. Zdeněk Černý (Zelení a Piráti) 

Komise zdravotní a sociální: 

Předseda: MUDr. Petr Kubec (ODS) 
sekretář: Ivana Aksenowá 
Ing. Bc. Renáta Jurková, ved. odboru SVaZ 
Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice) 
Ing. Radek Löwy (ANO2011) 
Mgr. Ondřej Marek (Zelení a Piráti) 
MUDr. Miroslav Jenček (KSČM) 
Irena Opočenská (Diakonie) 
Mgr. Robert Krejčí (Naděje) 
MUDr. Libor Pardubický (zdravotnictví) 
Jana Wünschová (senioři) 
 

Komise výchovy a vzdělání: 

Předseda: Mgr. Petr Hošek (Severočeši Litoměřice) 
sekretář: Dagmar Zelená 
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP 
Mgr. Blanka Ježková (ODS) 
Mgr. Monika Mejtová (Sport a Zdraví) 
Mgr. Kateřina Szaffnerová (Zelení a Piráti) 
Bc. Jiří Rudolf (ANO2011) 
Mgr. Václav Dycka (KSČM) 
Mgr. Martin Hrdina (TOP09) 

Komise sportu:  
Předseda: Mgr. Václav Červín (Sport a Zdraví) 
sekretář: Hana Pospíchalová 
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP 
Pavel Birner (Sport a Zdraví) 
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Ing. Marek Kocánek (ANO2011) 
Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice) 
Mgr. Martin Hrdina (TOP09) 
Ing. Pavel Grund (ČSSD) 
Ing. Jan Hrkal (Zelení a Piráti) 
Mgr. Petr Klupák (ODS) 
Jaromír Tvrzník, ředitel PO MSZ 

Komise kultury vč. agendy letopisecké: 
Předseda: Mgr. Jiří Adámek (ANO2011) 

sekretář: Dagmar Zelená 

Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP 

PhDr. Filip Hrbek (ODS) 

Renata Kutina Vášová (Zelení a Piráti) 

Markéta Bauerová (Sport a Zdraví) 

MgA. Aleš Pařízek (KSČM) 

PhDr. Olga Kubelková (Severočeši Litoměřice) 

Bc. Michaela Mokrá, ředitelka PO MKZ 

Komise územního rozvoje a městských památek:  
Předseda: PhDr. Filip Hrbek, politik za ÚP 
sekretář: Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí SÚ 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, ved. odboru ÚR 
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP 
Jiří Rotter (Zelení a Piráti) 
Ing. Vladimír Matys (ANO2011) 
Bc. Jakub Pleyer (Severočeši Litoměřice) 
Alois Kubišta (KDU-ČSL) 
Zdeněk Dušek (KSČM) 
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 
Alexandr Koráb (ODS) 

Komise dopravy:  
Předseda: Ing. Ivo Elman (ODS) 
sekretář: Bc. Jan Jakub, ved. odboru ODaSH 
Ing. Petr Pinka (ODS) 
Martin Šimek (Severočeši Litoměřice) 
Ing. Ivan Palán (ANO2011) 
Josef Krištof (KSČM) 
Alois Kubišta (KDU-ČSL) 
Ivan Králik (MěP Litoměřice) 
Bc. Tomáš Lipš 
Ing. Lenka Kuchařová (ODaSH) 
Jan Dušek (ODS) 
Mgr. Petr Panaš (Zelení a Piráti) 
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Komise životního prostředí: 
Předseda: Ing. Jan Zadražil (KDU-ČSL) 

sekretář: Věra Kubátová 

Ing. Pavel Gryndler, ved. odboru ŽP 

Milan Houdek (Severočeši Litoměřice) 

Michal Kopřiva (ANO2011) 

Radim Ježek (Zelení a Piráti) 

Ing. Lukáš Pařízek (KSČM) 

Ing. Martina Soldatková (ODS) 

Ing. Ivo Elman (ODS) 

Komise pro agendu Zdravé město: 
Předseda: Mgr. Petr Hermann (politik ZM a MA 21) 

sekretář: Ladislava Čelková (koordinátorka ZM) 

Jana Pavlasová (ODS) 

Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice) 

Josef Douša (ANO2011) 

PhDr. Lenka Simerská (Zelení a Piráti) 

Kateřina Kuderová (Sport a Zdraví) 

Jaroslav Růžička (KSČM) 

Lenka Benešová – MěÚ Litoměřice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Lenka Brožová – MěÚ Litoměřice – Odbor životního prostředí 

Robert Čelko – MěP Litoměřice 

Mgr. Blanka Ježková – ZŠ Havlíčkova 

Bc. Miroslava Jirků – zástupce veřejnosti 

npor. Pavla Kofrová – PIS Policie ČR 

Mgr. Jan Kotěra – Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. 

Veronika Krištofová – Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice 

Alena Kuldová – Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy 

Mgr. Petra Smetanová – Naděje o.s. 

Magdaléna Šabatová – zástupce podnikatelské sféry 

Veronika Vaňková – zástupce veřejnosti 

Jan Vochomůrka – MěÚ Litoměřice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Komise marketingu a cestovního ruchu: 
Předseda: Tomáš Sarnovsky (ANO2011) 
sekretář: Ing. Martina Vondráková 
Ing. Petr Pinka (ODS) 
Jan Dostal (Severočeši Litoměřice) 
Aleš Stibal (Zelení a Piráti) 
Jaroslav Růžička (KSČM) 
Bc. Michaela Mokrá, ředitelka Zahrada Čech s.r.o. 
Ing. Eva Břeňová, ved. odboru KMaCR 
Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ (do 30.červana 2021) 
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Komise geotermálního projektu (GTE): 
Předseda: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
Místopředseda: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí OŽP 
Sekretář komise: Mgr. Antonín Tym, Ph.D., manažer GTE 

Členové – Město Litoměřice – úřad 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí OÚR 

Odborná veřejnost 
Ing. Petr J. Kalaš, odb. konzultant 
Ing. Jan Motlík, odb. konzultant, energetik 
Prof. RNDr. Tomáš Fischer, PhD., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Zástupci politických stran 
Mgr. Karel Krejza (ODS) 
Milan Houdek (Severočeši Litoměřice) 
Tomáš Sarnovsky (ANO2011) 
Aleš Stibal (Zelení a Piráti) 
Ing. Miroslav Pařízek (KSČM) 
Mgr. Václav Červín (Sport a Zdraví) 
Ing. Radek Lončák, předseda FV 

 
Městský úřad – státní správa a samospráva   
Město Litoměřice získalo v roce 2021 několik ocenění. Za kvalitní webové stránky 
města, do nichž se promítl i nový grafický vizuál, byly Litoměřice v soutěži Zlatý erb 
oceněny a skončily „na bedně“. Konkrétně zaujaly nové sekce Turista a Životní 
prostředí. Novinkou byla i anglická či německá mutace stránek. Litoměřice obhájily 
prvenství v anketě Město pro byznys, čímž potvrdily výjimečné podnikatelské 
postavení Litoměřic v rámci Ústeckého kraje. Hodnoceno bylo 205 obcí a v případě 
Litoměřic porota konstatovala, že se zde vhodně doplňuje kvalita podnikatelského 
prostředí se vstřícným přístupem radnice, dále porota ocenila dlouhodobě 
podprůměrnou nezaměstnanost, z pohledu podnikatele kvalitní web a nadprůměrný 
přírůstek živnostníků a firem. 
Litoměřicím v rámci Ústeckého kraje patří také 3. místo v soutěži Přívětivý úřad 
organizované Ministerstvem vnitra. Ocenění se v tomto případě týkalo úspěšných HR 
projektů (oddělení lidských zdrojů) realizovaných v době covidové, jako je 
dobrovolnictví, pomoc okolním obcím, krizové potravinové balíčky pro osaměle žijící 
seniory distribuované do jejich domovů apod. 
  
Odbor dopravy a silničního provozu 
V roce 2021 patřilo k nejvýznamnějším investičně dopravním projektům ve správním 
území města Litoměřice, jakožto obce s rozšířenou působností ve správním území 
města Litoměřice, jakožto obce s rozšířenou působností, celkové dokončení 
realizace stavebních akcí „Pila Štětí“ část „Úprava silnice II/261 - severní vjezd„ ,  

a „Pila Štětí“ část „Úprava silnice II/261 - jižní vjezd“, ke kterým byl v prosinci vydán 

odborem dopravy a silničního hospodářství kolaudační souhlas, čímž bylo uvedeno 

do běžného standardního provozu i po právní a administrativní stránce dopravní 

napojení nově budovaného areálu pily ze stávající silnice II/261 pro společnost LABE 

WOOD s.r.o. V červnu roku 2021 byl odborem dopravy a sil. hospodářství vydán 
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rovněž kolaudační souhlas k dokončené rekonstrukci stavby „Most Štětí na silnici 

III/26119, ev. č. 26119-1“, jejíž součástí byla i komunikační napojení, úprava opěrných 

zdí, zřízení nové rampy a také okružní křižovatky. Tento projekt tak byl rovněž  

i po administrativní stránce dokončen. Na území města Litoměřice v roce 2021 dále 

pokračovala revitalizace a rekonstrukce asfaltobetonových povrchů a součástí 

místních komunikací, kterou zajišťovaly Technické služby města p. o., a to v ulicích 

Werichova, Heydukova a Smetanova. Na počátku roku 2021 byla uvedena  

do reálného provozu změna parkovacího systému v centrálním území Mírového 

náměstí a některých přilehlých ulic tvořících „zónu parkování“, kdy byla zcela zrušena 

místní úprava provozu spočívající ve vyhrazených stáních pro držitele karet 

konkrétních číselných řad na určených pozicích a nahrazena úpravou umožňující 

parkování všem držitelům karet a parkovacích lístků, resp. virtuálních parkovacích 

lístků, na všech místech v celém území bez rozdílu, čímž se rozšířila operativní 

možnost navýšení kapacity karet a taktéž se tak zvýšila využitelnost některých 

parkovacích stání. 

 
Kancelář starosty a tajemníka 
Kancelář starosty a tajemníka je odborem, jehož působnost prolíná celým 
úřadem a týká se jak samosprávy, tak státní správy. Člení se na dvě části – 
sekretariát starosty a tajemníka a právní úsek. Krom příprav a koordinace programu 

jednání starosty, místostarostů a tajemníka MěÚ a organizace veškerých dalších 

materiálů, setkání a schůzek občanů obracejících se na městský úřad ve vztahu 

k vedení města, Zastupitelstvu a Radě města. Tajemník města pan Milan Čigáš  

na svou žádost po téměř 6ti letech opustil post tajemníka a to k 30.6.2021, na 

základě výběrového řízení se novým tajemníkem stal Ing. Martin Dlouhý, který však 

po měsíci ve funkci rezignoval. Nový tajemník města, jehož funkce prozatímně 

vykonává starosta města pan Ladislav Chlupáč, bude vybrán v novém výběrovém 

řízení.  

Krom agendy spojené s činností starosti a tajemníka odbor Kanceláře vyřizuje 

žádosti o poskytování informací (v roce 2021 celkem 42 žádostí, z toho jedna byla 

částečně odmítnuta), registr smluv, a také zajištuje konzultace a právní pomoc 

v řízeních napříč celým úřadem včetně příspěvkových organizací. Další důležitou 

činností právního úseku je vymáhání dlužných pohledávek (místních poplatků  

a pokut). Za rok 2021 k vymáhání nově napadlo 1 893 pohledávek ve výši 7 613 967 

Kč, což představuje o 84 pohledávek méně než v roce 2020, ale celková suma 

předaných pohledávek za jeden rok stoupla o 2 688 134 Kč. V roce 2021 byla celkem 

vymožena částka 3 116 193 Kč, tedy o 969 590 Kč více, než v roce 2020. Toto 

navýšení lze přičíst vynikající práci referentů vymáhání pohledávek, kteří i přes 

omezený provoz městského úřadu v důsledku epidemie koronaviru nepolevili  

ve svém úsilí. Z celkového počtu 8 807 pohledávek jich bylo 1 739 ukončeno 

(vymožením, zpětvzetím, prekluzí). Úspěšnost krátkodobého vymáhání za rok 2021 

byla kolem 14 %, tedy nad úrovní úspěšnosti soudních exekutorů. Pokud se týká 

způsobů vymáhání pohledávek, nejvíce se osvědčily tradiční způsoby – zabavení 

dlužné částky z účtu u banky a srážky ze mzdy. Vzhledem k nízké míře 

nezaměstnanosti vedou tyto způsoby k vyšší výtěžnosti. Omezili jsme zajišťování 
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nedoplatků zástavními právy k nemovitostem a postihování přeplatků na vyúčtování 

u dodavatelů energií, které se neukázaly příliš efektivní. 

 
Zpráva o vymáhání pohledávek na místních poplatcích a pokutách za rok 2021: 
 

 
 
Ve výše uvedených číslech nejsou zahrnuty pohledávky vzniklé na nákladech  
za nucený odtah vozidel. V roce 2021 bylo Technickými službami města předáno  
na vymáhání 48 pohledávek v hodnotě 108 000 Kč, z toho 14 pohledávek v hodnotě 
27 500 Kč bylo uhrazeno dobrovolně (na výzvu nebo ve splátkách). U 9 případů  
v hodnotě 21 000 Kč došlo ke stornování faktury na základě vyvinění provozovatele 
vozidla. Zbývá 25 pohledávek v hodnotě 59 500 Kč, které jsou vymáhány soudní 
cestou. 
Do činností právního úseku patří dále vedení centrální evidence petic a stížností,  
na některé vypracovává i odpovědi a každoročně předkládá radě města o tomto 
zprávu. Celkový počet přijatých a evidovaných podání za rok 2021 činil 35. Z 
uvedeného počtu bylo 34 stížností a 1 petice. V mezích počtů stížností za roky 2018  
a 2020 se nejedná o významný nárůst, i když oproti loňskému roku se počet zvýšil  
o 4 podání. Některé stížností byly řešeny opakovaně, např. rušení nočního klidu u 
diskotéky Luna, stížnost SVJ Kubínova na nedostatečné zabezpečení svahu proti 
sjíždění nebo dopravní řešení v lokalitě ulic Dalimilova, Nerudova a Husova. Někteří 
stěžovatelé vyjádřili nespokojenost s vyřízením stížnosti. Jednalo se zejména o výše 
uvedené případy. Žádná stížnost nebyla postoupena Krajskému úřadu Ústeckého 
kraje. KSaT eviduje za rok 2021 pouze 1 petici, která z hlediska obsahu a formy 
splnila veškeré náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (jiné podány 
nebyly). Je to stejný počet jako v roce 2020. Petice se týkala povolení stavebních 
úprav budovy skladu v ulici 28. října na rodinné domy s bytovými jednotkami. Občané 
se obávali narušení kvality prostředí v této lokalitě. Petici projednala rada města a 
petentům odpověděly dotčené odbory MěÚ, zejména stavební úřad. 
  
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
V oblasti vnitřních a vnějších vztahů bylo Město Litoměřice aktivní zejména 

sociálních sítích a na webových stránkách. Ke konci roku 2021 měla facebooková 

stránka „Město Litoměřice“ již 5 547 sledujících. Prostřednictvím webových stránek 

Město Litoměřice a Litoměřice srdcem byly zveřejňovány důležité informace  

pro občany, akce a dění ve městě všeho druhu včetně fotogalerií a video reportáží  

a podobně. Město Litoměřice se snažilo být viditelnější na Instagramu, neboť tuto 

sociální síť preferují mladší lidé ve věku 15 – 30 let. Komunikace s veřejností 

probíhala také na platformě Mobilní rozhlas, která občany informovala o aktuálním 

dění ve městě.  Počátkem roku 2021 byla spuštěna informační kampaň propagující 

výhody Mobilního rozhlasu (MR) jako jednoho z úspěšně se rozvíjejících 

informačních kanálů města. Do schránek litoměřických domácností byl  

mj. distribuován i leták s QR kódem a přihlašovacím formulářem – počet uživatelů  
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v důsledku toho vzrostl. K 31.12. 2021 měl MR již 4 119 uživatelů a stal se 

významným informačním a komunikačním kanálem města. Služba Mobilní rozhlas je 

svým způsobem velice specifická, protože nenabízí standardní interakci mezi 

odběratelem a zprostředkovatelem zprávy. Uživatelé se k odběru hlásí sami a sami  

si mohou určit, jaký typ informací chtějí zprostředkovat. Jedná se o službu zajišťující, 

že se k odběratelům, v tomto případě tedy občanům města, dostanou ty nejnutnější 

informace okamžitě. 

V důsledku pandemie koronaviru zaznamenalo Informační centrum města 

Litoměřice jak v oblasti tržeb, tak v oblasti návštěvnosti, velký propad. Výše tržeb 

v roce 2021 (něco málo přes 700 tisíc Kč) oproti roku 2019 (přes 2 miliony Kč) se 

snížila o cca dvě třetiny. Také z hlediska návštěvnosti v roce 2021 oproti roku 2019 

byl zaznamenán značný propad, v roce 2019 byla návštěvnost cca 50 tisíc 

návštěvníků a oproti tomu v roce 2021 pouze cca 26 tisíc návštěvníků.   

V oblasti marketingu bylo i před nelehkou situaci kolem koronaviru realizováno 

několik marketingových projektů. Zrealizována byla veřejná soutěž na fotopoint.  

U sedmičlenné poroty jednomyslně zvítězil návrh manželů Dionýze a Martiny 

Hutárových z Litoměřic, kteří své dílo nazvané „Logo jako hračka“ zasadili na 

travnatou plochu na Střeleckém ostrově.  V rámci otevření turistické sezóny 2021 byl 

zorganizován Den otevřených dveří v Pivovaru Litoměřice a byla otevřena stálá 

expozice k historii pivovarnictví v Litoměřicích „Litoměřické pivovarnictví od minulosti 

k dnešku“. Dále vznikl po dohodě se Správou železnic nový výstavní prostor  

na ochozu budovy Dolního vlakového nádraží.  

Ve sledovaném roce 2021 došlo ke zrušení samostatně fungující webové stránky 
www.litomerice-info.cz a ve spolupráci s IT oddělením k její integraci do webu města. 
Cílem bylo zpřehlednění, utřídění a doplnění informací, a to včetně dvou 
cizojazyčných mutací. 
V roce 2021 spolupracoval odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 

s Destinační Agenturou České středohoří na zatraktivnění prohlídkové trasy „Okruh 

církevních památek“ tím, že zajišťoval v rámci produktu prohlídky vyhlídkové věže 

Kalich, jež je nejnavštěvovanější památkou města Litoměřice. Další spolupráce byla 

zaměřena na propagaci Litoměřic na akcích a projektech DA České středohoří  

při účasti na veletrzích apod. Dále stojí za zmínku, že došlo k uzavření dohody mezi 

městem Litoměřice a Oblastním muzeem Litoměřice, jež specifikuje podmínky 

spolupráce na společném průvodcovské činnosti v Máchově světničce. 

 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Rok 2021 byl i nadále poznamenán koronavirovou pandemií, která přinesla změnu 
přístupu sociálních pracovníků. Ti museli při dodržení všech bezpečnostních opatření 
věnovat též zvýšenou pozornost nejohroženější skupině obyvatel – seniorům. V této 
oblasti jsme vyhledali seniory, kterým z nejrůznějších důvodů nemohla být 
poskytnuta péče ze strany rodinných příslušníků. Těm byla poskytnuta pomoc při 
zajištění jejich základních životních potřeb. V neposlední řadě byli zaopatřeni 
ochrannými a zdravotními pomůckami a také potravinovými balíčky sestavenými  
ve spolupráci s nutričním poradcem, které pro ně město Litoměřice bezplatně 
zajistilo. 

http://www.litomerice-info.cz/
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V průběhu roku 2021 pracovali sociální pracovníci s celkem 953 klienty, s mnohými 
opakovaně. Velká pozornost byla věnována osobám bezprostředně ohroženým 
koronavirovou pandemií. Těmto lidem byla poskytována pomoc při registraci  
k očkování, často i doprava na samotné očkování, pomoc při vytištění certifikátů  
a při zajištění ochranných prostředků. Nemenší pozornost byla věnována osobám 
bez přístřeší, kterým sociální pracovníci pomáhali řešit jejich složitou situaci. 
Poměrně často se jednalo o migrující osoby z jiných regionů. Najít vhodné bydlení 
bylo však velice obtížné, neboť stávající ubytovací kapacity byly ve většině případů 
zcela naplněny, nehledě k tomu, že některé osoby bez přístřeší nebyly a nejsou 
ochotny dodržovat stanovená pravidla. Při řešení této problematiky spolupracovalo 
město zejména s terénním programem NADĚJE a Farní charity v Litoměřicích, jejichž 
činnost město Litoměřice částečně dotuje. 
Na úseku komunitního plánování spolupracuje sociální odbor s poskytovateli 

sociálních služeb a určuje strategické priority v sociální oblasti. Celoročně metodicky 

vede a sleduje sociální práci u organizací zaměřených na rodinu, děti, mládež, 

seniory, osoby se zdravotním postižením a osob v přechodné krizi.  V oblasti primární 

prevence ve zdraví se v roce 2021 uskutečnilo i přes omezení několik akcí, takovou 

akcí byla například kampaň Zdravé zoubky, kdy dentální hygienička se svou 

přednáškou Jak si správně čistit zoubky navštívila všechny mateřské školky a velkou 

část základních škol. V rámci kampaně Národní dny bez úrazu se uskutečnila jediná 

akce, kterou byla Bezpečná cesta do školy pro prvňáčky. Nejvíce se akcí se 

uskutečnilo tradičně v říjnu, kdy probíhaly Dny zdraví, během kterých byly připraveny 

společné výběhy, cvičení nebo řada přednášek. Pro úsek Komunitního plánování 

sociálních služeb byl rok 2021 nelehký, kdy plánované tradiční aktivity musely 

ustupovat nařízeným vládním opatřením. I v tomto náročném období se podařilo 

uspořádat např. „Taneční odpoledne pro seniory“ v Kulturním centru nebo výletní 

plavbu lodí po Labi s hudbou a tancem. Ostatní aktivity byly z důvodu ochrany zdraví 

občanů přeloženy na termíny náhradní. I přes nelehkou situaci v roce 2021 bylo 

dodrženo vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb působících  

v Litoměřicích v celkové částce 5,5 mil. korun. Byla zachována i finanční podpora 

volnočasových, sportovních a zájmových aktivit pro děti na základních školách  

i mimo školní zařízení, ve kterém bylo podpořeno na dvě desítky vytypovaných dětí  

z nízkopříjmových a znevýhodněných rodin.  

Aktéři komunitního plánování sociálních služeb dokončili práci na novém 
6.Komunitním plánu pro roky 2022–2025, který bude zveřejněn na počátku roku 
2022 a je zpracován na celé ORP Litoměřice. 
Na úseku samosprávy sociální odbor pracoval v oblasti prevence kriminality. 

Mimořádná situace pandemie však ovlivnila realizaci programů prevence kriminality 

na rok 2021 v činnosti PPK na mateřských, základních a středních školách. Pandemie 

znemožnila velkou část naplánovaných projektů uskutečnit, kdy se školy řídily 

usnesením vlády ČR proti koronavirové pandemii.  V prosinci 2021 byl schválen Plán 

prevence na období 2022–2026. Omezení financování některých dotačních projektů 

se dotklo v roce 2021 také programů prevence kriminality z MV ČR. Přesto se díky 

finanční podpoře města Litoměřice také v loňském roce podařilo realizovat alespoň 

letní tábor, který tentokrát trval s ohledem na hygienická opatření pouze 7 dní. Tábor 

se uskutečnil počátkem července v rekreačním středisku Zdravotník v Horním 
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Vysokém. Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku 6-14 let. Na území města byla 

poskytována služba kurátorů pro mládež. V roce 2021 bylo v péči kurátorů celkem 

110 klientů, z tohoto počtu šlo o 60 dětí mladších 15 let.   

Město Litoměřice stejně jako v minulých letech podporovalo výkon pěstounské péče. 

V rámci těchto aktivit se podařilo zajistit ve spolupráci se vzdělávacími agenturami 8 

jednodenních vzdělávacích seminářů. Jeden čtyřdenní seminář proběhl na konci 

srpna prostřednictvím pořádající organizace Kolpingova rodina, začátkem října se 

uskutečnil jeden dvoudenní vzdělávací seminář v Holanech. Velikonoční i vánoční 

tvoření s pěstouny se nemohla pro nouzová opatření realizovat, stejně jako dětmi 

oblíbený letní výlet pro děti z pěstounských rodin do Prahy. V roce 2021 bylo  

na úseku náhradní rodinné péče evidováno 73 dětí v pěstounské péči a 47 dětí v péči 

jiné osoby než rodiče. U 35 dětí je vykonávána poručenská péče s osobní péčí 

poručníka. V roce 2021 bylo do dlouhodobé pěstounské péče umístěno 8 dětí,  

a do péče jiné osoby než rodiče 9 dětí, všechny tyto děti by jinak musely být umístěny 

v ústavní péči. V roce 2021 vykonávaly pěstounskou péči na přechodnou dobu dvě 

osoby a za stejné období bylo do této formy péče umístěno 6 dětí. Ve sledovaném 

období bylo v Litoměřicích do náhradní rodinné péče formou osvojení umístěno  

6 dětí. 

Odbor správní 
V úseku správních činností byly hlavními činnostmi odboru evidence obyvatel, vedení 

matriky, agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, metodické řízení obcí  

a matričních úřadů správního obvodu. Méně známou činností je možnost 

zprostředkování kontaktu s osobami např. bývalými spolužáky nebo vzdálenými 

příbuznými, u kterých žadatel nezná místo pobytu. Toto bylo možno učinit podáním 

na zdejším pracovišti evidence obyvatel za poplatek 500,- Kč. Na úseku matriky byla 

od prosince 2021 spuštěna aplikace Svatby online, která má sloužit k vybírání 

termínu svatby na další kalendářní rok. Závazně potvrdit termín svatebního obřadu 

bude i nadále možné pouze po návštěvě matriky osobně. Na úseku vnitřní správy 

byly hlavními činnostmi zabezpečení vnitřního chodu úřadu, řešení přestupků, 

provádění vidimace a legalizace, provozování pracoviště Czech POINT a organizace  

a řízení všech druhů voleb. Úsek informačních a komunikačních technologií řešil  

v rámci úřadu provoz a údržbu koncové výpočetní techniky, provoz počítačové sítě, 

servery a databáze, požadavky interních uživatelů, vedení  a aktualizaci webových 

stránek úřadu a města, zabezpečení provozu telefonní ústředny a telefonů, 

zabezpečení provozu mobilních telefonů, včetně zaměstnaneckého programu, byl 

klientskou registrační autoritou, vystavoval zaměstnancům úřadu elektronické 

certifikáty pro elektronické podpisy, zajišťoval komunikaci s registry referenčních 

údajů  pro koncové uživatele, zabezpečoval hlasovací systém pro jednání 

zastupitelstva, správu geografického informačního systému. Nejaktuálnějším úkolem 

pak bylo zabezpečení úkolů e-Governmentu, tedy postupné úkoly elektronizace 

veřejné správy.  

V roce 2021 se započalo s budováním nové pokladny v hlavní budově Městského 
úřadu Litoměřice na Mírovém náměstí, kam bude tato přemístěna z budovy v ulici 
Pekařská. Činnost pokladny V Pekařské ulici bude tedy v roce 2022 ukončena, 
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součástí té nové na Mírovém náměstí bude pro všechny plátce moderní pracoviště 
s bezbariérovým přístupem.  
Dále i v roce 2021, v návaznosti na krizová opatření vlády v souvislosti s výskytem 
koronaviru, zabezpečil odbor pro úřad ochranné pomůcky a dezinfekci, které byly 
zabezpečovány i pro školy a další příspěvkové organizace města Litoměřic. I nadále 
bylo třeba zajišťovat podmínky pro práci z domova formou tzv. vzdáleného přístupu  
a příprava zázemí pro vedení videokonferencí, které bylo a je využívané  
pro komunikaci s nadřízenými a součinnostními orgány, komunikaci s vybranými 
společnostmi, či ke školení zaměstnanců. 
Přehled hlavních administrativních úkonů odboru v roce 2021: 
57316 osob bylo vedeno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
40812 osob bylo vedeno ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 
22877 osob bylo vedeno v evidenci obyvatel města 
7480 bylo provedeno vidimací a legalizací 
5920 bylo vydáno občanských průkazů 
2191 bylo vydáno cestovních dokladů 
2162 bylo vydáno pracovištěm Czech POINT ověřených výstupů z evidencí 
1084 bylo provedeno zápisů v knize úmrtí 
839 cizinců mělo pobyt v Litoměřicích 
555 bylo provedeno zápisů v knize narození 
537 přestupků bylo převzato k řešení přestupkovou komisí 
236 bylo při volbách vydáno voličských průkazů 
201 žádostí o občanský průkaz bylo převzato od imobilních občanů 
137 bylo provedeno zápisů v knize sňatků 
131 bylo zahájeno správních řízení o zrušení pobytu 
 
Odbor správy nemovitého majetku města 
Mezi hlavní činnosti tohoto odboru patřila i v roce 2021 správa majetku města, 

hospodaření s lesy a správa nemovitostí v majetku města. I přes přetrvávající 

nepříznivou epidemiologickou situaci se dařilo v roce 2021 pokračovat v započatých 

opravách a rekonstrukcích bytových i nebytových prostor v majetku města. I nadále 

například probíhala sanace městských domů na Mírovém náměstí, včetně dvorů  

a dvorků, které byly dlouhodobě neudržovány. Na několika domech byly ve dvorních 

traktech provedeny dílčí nebo úplné opravy venkovních fasád, dále zde byly 

vybudovány nové přístřešky pro kola a kočárky či byly nově upraveny stávající 

společné prostory pro jejich uložení. Největší akcí bylo dokončení celkové 

rekonstrukce dvorní části domu čp. 175 v Dlouhé ulici, která zahrnovala výměnu 

střešní krytiny, zateplení podkroví, opravu fasády, montáž nových oken a vstupních 

dveří do bytů z přilehlé pavlače, která prošla také opravou. V opravené části domu byl 

vybudován nový mezonetový byt. K opravám a rekonstrukcím došlo také v bývalých 

domech s pečovatelskou službou, kde se jednalo zejména o přestavbu 

nevyhovujících sociálních zařízení, výměny podlahových krytin a dílčí jiné úpravy bytů 

tak, aby zde seniorům lépe žilo. Celková výše vynaložených prostředků na výše 

uvedené opravy, údržbu či investice spojené s bydlením byla v roce 2021 necelých  

10 milionů korun (9.892.222, Kč). Zájem o bydlení v městských bytech byl stejně jako 

v minulých letech obrovský, což je určitě dáno jak nižším nájemným, tak i péčí, kterou 

bytovému fondu úsek správy nemovitostí věnoval. Další objekty ve správě 
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majetkového odboru, kterými jsou městská tržnice Felixe Holzmanna i oba 

litoměřické armádní areály (kasárna Dukelských hrdinů a kasárna Pod Radobýlem), 

se již plně zavedly a například farmářské trhy se staly velmi populární  

a navštěvované, a to i díky prodávanému sortimentu a doprovodnému programu, 

který zajistil jeho pořadatel. V obou bývalých kasárnách jsou k dispozici hlavně 

garážové a skladové prostory, a také zde je zájem případných nájemců enormní.  

V důsledku výše uvedených problémů způsobených covidovou pandemií, a s tím 

spojených a navázaných makroekonomických problémů a inflačních tlaků, došlo 

k obrovskému navýšení cen materiálů prováděných stavebních prací či služeb 

spojených s vlastní údržbou bytového a nebytového fondu, což může značně 

komplikovat budoucí správu a údržbu městského majetku. Na úseku lesního 

hospodářství se město stále potýkalo s následky kůrovcové kalamity. I přes značně 

složitou situaci na trhu s vytěženým dřevem byla loni dosažena rekordní tržba přes 

dva milióny korun za jeho prodej. Po letech marné snahy obsadit pozici druhého 

lesního dělníka bylo v roce 2021 dosaženo úspěchu a nezbývá než doufat, že  

se městu podaří si tohoto pracovníka do budoucna udržet.  

V srpnu 2021 se stal součástí pracovního kolektivu energetický manažer města, který 

by měl být garantem veškerých nákupů energií pro město a jeho příspěvkové 

organizace, dále pak i koordinátorem všech projektů a investic souvisejících  

s budoucí energetickou politikou města. Mezi další úkoly tohoto pracovníka bude 

naplňování zákonných povinností v oblasti energetiky a energetických úspor  

i kontrola jejich dodržování.  

Celkem odbor správy nemovitého majetku města vynaložil v roce 2021 ze svého 

rozpočtu v součtu téměř 15 milionů korun na různé investice, rekonstrukce a opravy 

bytů a prostor sloužící podnikání (viz. přiložená tabulka s výdaji za investice a opravy 

v roce 2021) a uskutečnil tak veškeré cíle a úkoly, které měl v daném roce naplnit. 

 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
V oblasti školství přetrvávající koronavirová epidemie, a s ní spojená opatření vlády 

ČR, významně zasáhla do způsobu výuky na litoměřických školách i v roce 2021. Děti 

se začaly do škol vracet až v měsíci dubnu a to postupně. Nejprve předškoláci v MŠ  

a žáci 1. stupně ZŠ, následováni v květnu žáky 2. stupně a studenty středních škol. 

Opět netradiční byly zápisy do základních a mateřských škol. Vzhledem 

k epidemiologické situaci a pokynům MŠMT všechny základní i mateřské školy  

v Litoměřicích přijímaly přihlášky bez účasti dětí. Jak zkonstatovali všichni ředitelé 

základních škol, není to zcela ideální přístup, ke kterému by se i v budoucnu rádi 

přiklonili. Eliminuje totiž klíčový parametr, kterým je test školní zralosti dětí.  

K zápisům do prvních tříd litoměřických základních škol dorazily přihlášky celkem 

351 dětí. 

Rok 2021 pro byl ve znamení stavebních akcí zaměřených na zlepšování kvality 

infrastruktury základního vzdělávání ve městě. Investováno bylo do nových učeben  

a bezbariérového přístupu na Masarykově ZŠ, učeben v ZŠ Havlíčkova a Ladova.  

V části školního sportovního areálu na „Masaryčce“ byla ve sledovaném roce 

dokončena II. etapa workoutového hřiště, které mohou využít jak žáci v hodinách 

tělesné výchovy, tak i veškerá veřejnost v odpoledních či večerních hodinách.  
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Z důvodu restrikcí opět nemohly být uspořádány tradiční akce města Litoměřice. 

Každoroční říjnové TECHDAYS, které město spolupořádá s Okresní hospodářskou 

komorou v Litoměřicích v areálu výstaviště Zahrady Čech probíhala jen virtuální 

formou. V online prostředí odprezentovaly své studijní a učební obory všechny 

střední školy v regionu a významní lokální zaměstnavatelé představili své provozy  

v komentovaných online návštěvách.  

Město Litoměřice podpořilo v oblasti kultury jednotlivé subjekty částkou 1,5 mil. Kč,  

a to jak na celoroční činnost, tak i na realizaci kulturních akcí ve městě. Kulturní 

komise při Radě města přijala celkem 29 žádostí na pořádání jednorázových 

kulturních akcí a 15 žádostí na podporu celoroční činnosti kulturních subjektů. 

Nejvyšší finanční dotaci ve výši 150 tisíc korun získal spolek Musica et Educatione  

na organizaci 9. ročníku Litoměřických svátků hudby. Tradiční podporu získaly  

i litoměřické pěvecké sbory na svou celoroční činnost, a sice občanské sdružení 

Puellae cantantes 162 tisíc korun, Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci 90 tisíc 

korun. V rámci podpory celoroční činnosti byly významně podpořeny i subjekty 

působící v objektu Gotického dvojčete jako je Institut kresby a grafiky, z.s. a Kulturní 

centrum Řehlovice, které v tomto objektu od května 2021 přebralo výstavní prostory 

po SGVU Litoměřice. Nově mohli občané zažít hudební projekt „Léto na tržnici“,  

na který získal podporu 85 tis. Kč spolek ProLUKA, jehož cílem je oživit prostor 

tržnice Felixe Holzmanna v centru města. Příspěvek ve výši 50 tisíc korun získalo 

sdružení „Pískovna“ na pořádání akce Hudební léto 2021, 20 tisíc korun obdržel Klub 

ochotníků a přátel loutkového divadla na novou inscenaci „Popleta jde do světa“, 45 

tisíc korun pak Kinoklub Ostrov na pořádání bonusových večerů v letním kině. 

Podpořeno bylo také pořádání Litoměřické muzejní noci Severočeskou galerií 

výtvarného umění, a to částkou téměř 50 tisíc korun, a řada dalších projektů.   

Od 1. května zastává funkci ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní 

zařízení v Litoměřicích Bc. Michaela Mokrá. Od druhé poloviny roku bylo navíc 

spektrum činností této organizace rozšířeno i o provoz areálu výstaviště Zahrada 

Čech, včetně pořádání největších a nejvýznamnějších akcí kterými jsou jarní výstava 

Tržnice Zahrady Čech a podzimní výstava Zahrada Čech. Další příspěvkovou 

organizací města, ve které došlo ke změně ve vedení, je Knihovna Karla Hynka Máchy 

v Litoměřicích, kterou od 1. září 2021řídí Ing. Mgr. Martina Vondráková. 

Město Litoměřice v souladu s Koncepcí rozvoje sportu pro období 2018-2023 
podporovalo i v roce 2021 každoročně dotacemi na celoroční činnost místní 
sportovní kluby a spolky se sídlem v Litoměřicích nebo působící v Litoměřicích, které 
vychovávají mládež do 18 let. Na tuto podporu bylo z rozpočtu města vyčleněno 
zhruba 16 mil. Kč. Dále pak město podpořilo i sportovní akce otevřené pro veřejnost 
formou jednorázových dotací a zajišťovalo péči o sportovní infrastrukturu v majetku 
města sloužící jak organizovaným klubům, tak i široké veřejnosti. V roce 2021 došlo 
například k vybudování nového sociálního zařízení a šaten v objektu tělocvičny  
v kasárnách Pod Radobýlem, které slouží oddílu šermu při Slavoji Litoměřice  
a modernizaci startovních bloků, ozvučení a monitoringu pro závody v plavání  
v plaveckém bazénu. 
V úseku památkové péče provádí odbor výkon státní památkové péče v rozsahu 

zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči na území ORP Litoměřice. Dozor  
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nad dodržováním zákona o státní památkové péči a výkon státní památkové péče  

při rekonstrukcích, opravách a jiných stavebních činnostech je vykonáván v rozsahu 3 

významných městských památkových rezervacích a jejich ochranných pásem 

(Litoměřice, Úštěk, Terezín) a dalších plošně chráněných území (vesnická památková 

rezervace Starý Týn, vesnická památková zóny Soběnice, Dolní Nezly, Srdov a 

Chotiněves) a na jmenovitě zapsaných kulturních památkách (686 v celém ORP).  

V loňském roce bylo vydáno celkem 553 závazných stanovisek a vyjádření k realizaci 

stavebních prací. Krom výkonu běžné agendy přenesené státní správy v rámci ORP 

Litoměřice odbor administruje 2 dotační programy Ministerstva kultury ČR, a sice 

program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností pro ORP Litoměřice a program Regenerace městské památkové 

rezervace Litoměřice. V prvním ze shora uvedených bylo přijato v roce 2021 13 

žádostí o příspěvek na obnovu památkových objektů, z nichž mohlo být 

ministerstvem, vzhledem k výši alokace finančních prostředků, podpořeno 5 

rekonstrukcí. V druhém programu MK ČR, a to Programu regenerace MPR Litoměřice, 

bylo alokováno 2,5 mil. Kč jak z prostředků MK ČR, tak i z rozpočtu města Litoměřic. 

Z těchto prostředků získaly pro rok 2021 spolufinancování 4 akce. První z nich byla 

obnova střešní krytiny na kostele Všech svatých na Mírovém náměstí, realizace 

nových fasád na domech č.p. 158 a 161 a v neposlední řadě i II. etapa obnovy 

měděné střešní krytiny včetně tesařských prvků na městském domě Pod kalichem, 

dnešní radnice. 

Od června 2021 probíhá celková rekonstrukce objektu Staré radnice č.p. 171, která je 
naplánovaná do května 2023. V tomto historickém objektu, ve kterém dnes působí 
Oblastní muzeum v Litoměřicích, je naplánován vznik nového zákaznického centra  
s prodejem upomínkových předmětů a zázemím, bezbariérový přístup pomocí výtahu 
ve dvorním traktu budovy, celkově zrestaurovaný interiér (dřevěné táflování stěn, 
kazetový strop v bývalé jednací síni městské rady, kamenné prvky ve vstupních 
prostorách 1. patra a na fasádě objektu). Při rekonstrukci byla navázána spolupráce 
s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci památek katedry historie Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jejímž záměrem je digitalizace celého objektu. 
V rámci této spolupráce má dojít k modelování historické i stávající podoby objektu, 
leteckému snímkování střechy a štítů a proběhne také 3D optické či laserové 
skenování vybraných sbírkových předmětů a architektonických detailů. Data budou 
následně použita pro moderní virtuální prezentaci a umožní veřejnosti lepší přístup  
k historickým sbírkám. 

Odbor územního rozvoje 
Stejně jako u řady dalších odborů městského úřadu i na odboru územního odboru 

jsou vykonávány činnosti v přenesené státní správě, tak samosprávné činnosti. 

V oblasti státní správy se jedná o pořizování a dohled nad dodržováním územních 

plánů nebo příprava územně plánovacích podkladů. V oblasti samosprávy města se 

jedná o projektovou přípravu staveb, jejich realizaci, koordinaci stavební činnosti  

ve městě nebo zajišťování dotací a veřejných zakázek. Na úseku územního plánování 

bylo v roce 2021 na poli územního plánování v různých fázích jednáno o obcích 

Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Hoštka, Chotiněves, Chudoslavice, 

Křešice, Levín, Liběšice, Litoměřice, Miřejovice, Oleško, Ploskovice, Polepy, Račice, 
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Rochov, Štětí, Terezín, Třebušín, Úštěk, Velké Žernoseky a Žalhostice. Zprávy o 

uplatňování ÚP byly zpracovávány pro obce Travčice, Býčkovice, Vrutice  

a Staňkovice. V průběhu roku 2021 zdejší úřad ÚP jako dotčený orgán státní správy 

vydal 333 závazných stanovisek podle § 96 b stavebního zákona k záměrům v rámci 

ORP Litoměřice pro potřeby stavebních úřadů Litoměřice, Štětí a Úštěk. 

Úsek investic zajišťoval ve městě v roce 2021 celkem 151 stavebních  
a projekčních akcí (nové stavby, stavební úpravy, opravy, havárie) z rozpočtu 
odboru a 26 stavebních akcí pro ostatní odbory města. Byly dokončeny největší 
stavební akce:  

− stavební úpravy dílen v areálu kasáren Pod Radobýlem pro potřeby 
Technických služeb města Litoměřice 

− oprava komunikace v ulici Žalhostická 
− dokončení povrchů komunikace i. části ulice Jasmínová 
− oprava městských hradeb a portálu tunelu 
− chodník v ulici Nerudova včetně přechodového místa 
− nový chodník v ulici Miřejovická 
− městský hřbitov – havárie topení správní budovy hřbitova, oprava střechy, 

urnová místa, kolumbárium 
− Werichova ulice – celková rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků, dešťové 

kanalizace a kontejnerových stání. Vybudování nového chodníku a rozšíření 
parkovací plochy o dvanáct parkovacích míst 

− Smetanova ulice – celková rekonstrukce vozovky a chodníků, dešťové 
kanalizace a kontejnerových stání. Bylo zde instalováno nové veřejné osvětlení 

− Heydukova a Seifertova ulice – celková rekonstrukce vozovky a chodníků, 
dešťová kanalizace, vybudování nových povrchů vstupů do domů, opravy řadu 
splaškové kanalizace 

− Mostná hora – dokončení pokládky nové dlažby na přístupové cestě k 
rozhledně 

− Ulice U Stadionu – nové veřejné osvětlení 
− Střelecký ostrov – workout sestava – nová dopadová plocha 
− Skatepark – celková rekonstrukce s instalací nových prvků. Demontáž 

stávajících železných prvků železných prvků. Dokončení březen 2022 
− Všechny opravy v areálu Výstaviště Zahrady Čech  

 
Pro Odbor životního prostředí – sadové úpravy Mezibraní, prodloužení vodovodu 
v ulici Na Vinici a Žernosecké.  
Pro Odbor správní – stavební úpravy nové pokladny, výměna střešní krytiny u čp.15/7 
(dům u Kalicha) včetně příprav výstavních prostor.   
Pro Sociální odbor – odstranění havarijního stavu střešních plášťů jednotlivých 
objektů stacionáře – 5 objektů, výměna havarijního stavu vodovodního potrubí  
v jednotlivých objektech stacionáře, stavební úpravy Domova Na Dómském pahorku. 
Pro Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče - Revitalizace objektu staré radnice, 
č.p. 171 – potrvá až do roku 2023, Odstranění havárie střechy po vichřici na objektu 
MŠ Plešivecká, Odstranění havárie topení a pisoárů v objektu ZŠ Havlíčkova, 
odstranění havárie splaškové kanalizace objektu družiny při ZŠ Masarykova, oprava 
poškozeného schodiště u hlavního vstupu do objektu Centrální školní jídelna, 
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kompletní oprava vstupního schodiště do objektu ZŠ Na Valech, oprava dešťových 
svodů na objektu ZŠ Na Valech, provedení oprav venkovních schodů a chodníků  
v areálu letního kina, projektová dokumentace k výběrovému řízení na Rekonstrukci 
otopné soustavy v objektu sportovní haly 6. ZŠ u Stadionu, instalace vzduchotechniky 
v objektu Rozmarýn. 
V rámci koordinace prací ve městě byla největší akcí rekonstrukce plynovodu, 

kanalizace a vodovodu v ulicích Kollárova, Čelakovského a Březinova cesta. 

Odbor zajišťoval také přípravy projektových dokumentací na stavby, z největších akcí 
stojících za zmínku jsou PD na kruhovou křižovatku Želetice, parkovací dům Růžovka, 
komunikace a sítě v ul. Bójská, K. Světlé a prodloužení ulice Jarní x Trnková, veřejné 
osvětlení cyklostezky do Žitenic, trafostanice pro zimní stadion, stavební úpravy 
objektu pivovaru II. etapa, výtah č.p.15/7, parkoviště Topolčianská, parkoviště 
Nerudova x Husova, startovací byty Želetice atd. 
Oddělení veřejných zakázek administrovalo v roce 2021 celkem 81 veřejných 

zakázek malého rozsahu a 2 podlimitní zakázky v rámci celého úřadu. Oddělení 

veřejných zakázek a projektů pracovalo v roce 2021 na administraci cca 16 projektů  

v různých fázích přípravy, realizace, finančního vypořádání s následným proplacením 

a udržitelností. Celkem byly získány dotace ve výši cca 32 mil. Kč. Některé projekty 

byly v roce 2021 dokončeny, ale proplaceny budou až v roce 2022. Z dotací byly 

realizovány ve sledovaném roce např. revitalizace objektu Staré radnice, vybudování 

odborných učeben v ZŠ Masarykova, Havlíčkova, Ladova a Na Valech či přechod  

pro chodce v ulici Českolipská. Skatepark – celková rekonstrukce s instalací nových 

prvků. Demontáž stávajících. Investiční oddělení zajišťovalo i všechny opravy v areálu 

výstaviště Zahrada Čech. 

Obecní živnostenský úřad 
Rok 2021, stejně tak jako rok 2020, přinesl opět zásadní zásah do podnikatelského 
prostředí, a to dalšími vládními nařízeními, která byla reakcí na složitou situaci 
vyvolanou pandemií koronaviru. Situace sice již nebyla stejná, jako při první vlně  
v jarním období roku 2020. Jednotlivá opatření vlády byla vydávána dříve než 
informace o tom, jaké budou případné kompenzace pro dotčené podnikatele.  
To mělo za následek, že podnikatelé hromadně přerušovali svá živnostenská 
oprávnění, aby se mohli hlásit na úřady práce a nemuseli být zatížení ještě odvody. 
Poté zase houfně přicházeli a živnosti si aktivovali, neboť s postupným získáváním 
informací zjišťovali, že by si nemohli požádat o žádné kompenzace, nebyly by jim 
odpuštěny základní odvody apod. V roce 2021 už provozovny sice nebyly zcela 
uzavřené, ale dotýkala se jich přísná hygienická nařízení (například omezení počtu lidí 
v provozovně, na pracovišti, otevírací doby). 
V roce 2021 bylo evidováno 11 637 držitelů živnostenských oprávnění, z toho 589 

nově vzniklých. Tento počet byl ve srovnání s minulými roky obdobný a za posledních 

5 let takřka neměnný. Zrušených živnostenských oprávnění, ať z důvodu sankčních 

nebo na vlastní žádost, bylo v roce 2021 celkem 288. Úsek kontroly měl výrazně 

zhoršené podmínky pro výkon své činnosti. Provedl 605 kontrol, ale především 

kontrol dokladů podnikatelů na úřadě, z toho pouze 40 kontrol bylo provedeno  

v terénu na provozovnách. Některé kontroly byly provedeny i z důvodu podnětů 

zasílaných občany. Vládní opatření ještě v první polovině roku 2021 neumožňovala 

kontroly na provozovnách, kam spadají provozovny v rámci celé obce s rozšířenou 
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působností, která čítá celkem 40 obcí. Z tohoto množství kontrol vzešlo 31 případů 

pochybení, z čehož 28 pochybení v souvislosti s nenahlášenou provozovnou.  

Převážná část těchto pokut navíc byla uložena na základě „vlastního přiznání“ 

podnikatelů, kteří přišli sami na úřad a dodatečně nahlašovali již dávno otevřené 

provozovny. Vedla je k tomu možnost žádat o příspěvek z podpory Covid nájemné  

na provozovny, kde podmínkou byla provozovna s přiděleným identifikačním číslem, 

tzn. řádně nahlášená na živnostenském úřadě. Obecní živnostenský úřad eviduje 

krom podnikatelů také zemědělské podnikatele, kterých bylo v roce 2021 na území 

ORP celkem 507. Jejich počet se tak velice mírně zvýšil oproti roku 2020, kdy jich 

bylo 503.  

Odbor životního prostředí 
V oblasti samosprávy se odbor podílel nebo přímo organizoval a zajišťoval některé 

mnohaleté programy ve městě. Mezi takové patřila podpora zachytávání dešťové 

vody. V roce 2021 tak bylo podpořeno vybudování podzemních nádrží na dešťovou 

vodu o celkovém objemu 81 900 litrů vody z celkem 11 litoměřických střech 

v celkové částce 380 000 Kč. V roce 2021 bylo pro občany a rozšířeně  

i pro podnikatele možné získat dotaci na pořízení solárního ohřevu teplé vody, avšak 

této možnosti nikdo nevyužil. Naproti tomu úspěch měl pokračující dotační program 

na podporu kompostování s cílem snížit produkci směsného komunálního odpadu  

u rodinných domů. Celkem 174 domácností dostalo kompostér zdarma a tím se 

zavázalo ke snížení směsného komunálního odpadu o biologický materiál vhodný  

ke kompostování. Celkem tak v Litoměřicích má kompostér 475 domácností.  

Na základě požadavků občanů zajistil odbor životního prostředí nákup 139 

vermikompostérů a jejich následné rozdání občanům. Náklady na nákup kompostérů 

a vermikompostérů byly 1.090.000, Kč. Odbor životního prostředí v roce 2021 

zajišťoval kompletní likvidaci odpadů, konkrétně se jednalo o 4468 t směsného 

komunálního odpadu, 768 t papíru, 331 t plastu, 294 t skla, 585 t kovů. Ačkoli  

se z důvodu podpory kompostování odpadů ve městě předpokládal pokles 

bioodpadů, nakonec bylo vyprodukováno 1364 t bioodpadu, což byl oproti roku 2020 

nárůst o 7 %.  V roce 2020 se podařilo vyseparovat ve městě 2,4 t jedlých olejů a tuků. 

Na sběrném dvoře došlo také k výraznému navýšení produkce zvláště u stavebních  

a objemných odpadů proti minulému roku. V roce 2021 došlo k výraznému zvýšení 

množství uličních smetků z 368 t v roce 2020 na 754 t, což představuje nárůst o 105 

%.   Celkem občané města vyprodukovali 10386 tun odpadů, což představovalo 

nárůst o cca 15 % proti minulému roku. Dále se ve sběrném dvoře vytřídilo 9 t 

drobných elektrozařízení, 47 t lednic, 114 t větších elektrozařízení (praček, sporáků  

a boilerů) a 14 t televizorů. U všech těchto komodit došlo oproti minulému roku  

k nárůstu jejich množství o cca 6 %. V roce 2021 začala městská kompostárna 

produkovat vlastní kompost, který byl využit pro zlepšení městské zeleně. Největší 

část kompostu je plánováno využít na obnovu travnatých ploch v parku Václava 

Havla, kde dojde do budoucna k jeho postupné rekultivaci. Z problematiky městské 

zeleně nelze nezmínit, že krom úpravy parku v Mezibraní došlo k výsadbě nových 

stromů v Seifertově ulici, u domova seniorů, na Rybářském náměstí a ve dvoře 



99 
 

radnice. Odbor životního prostředí připravil velké kácení suchých stromů na Mostné 

hoře. Pokácené stromy byly posléze přiděleny občanům, kteří o něj projevili zájem  

za podmínky úklidu větví na vlastní náklady. Současně byla zahájena práce na studii 

regenerace Mostné hory.  

Na úseku výkonu státní správy vydal odbor životního prostředí 800 souhrnných 
závazných stanovisek, 48 rozhodnutí v oblasti ochrany přírody, 178 závazných 
stanovisek odpadového hospodářství, 666 zpracovaných hlášení o produkci odpadů, 
247 závazných stanovisek ochrany ovzduší, 135 stavebních povolení v oblasti 
vodního hospodářství, 123 povolení nakládání s vodami, 48 rozhodnutí povolení 
průzkumných vrtů, 17 rozhodnutí a 57 závazných stanovisek v oblasti státní správy 
lesního hospodářství,  11 rozhodnutí v oblasti myslivosti,  254  rybářských lístků,  
úsek zemědělského půdního fondu vydal 101 souhlasů  k odnětí půdy ze ZPF podle  
§ 9 odst. 8, 12 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF podle § 11 odst. 2  
a přidělil 1520 m3 ornice. Odbor životního prostředí provedl 102 kontrol a udělil 25 
pokut s celkovým objemem uložených pokut 141. 000,- Kč. 
 

Útvar kontroly a interního auditu 

Hlavním cílem interního auditu je pomáhat vedení obce ve výkonu jejich funkcí. 

Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kontrolních 

mechanismů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle.  

Při prováděných činnostech mají členové interního auditu úplný, volný přístup  

ke všem funkcím, dokumentům, majetku a pracovníkům naší organizace. Interní audit 

informuje Radu města o výsledcích veřejnoprávních kontrol a auditů formou 

listinného dokumentu „Informace z veřejnoprávních kontrol a auditů“, a to pravidelně 

v termínech konání Rady města. Pokud to vyžaduje situace, je Rada města 

informována neprodleně prostřednictvím vedoucího interního auditu. V rámci 

kontrolní činnosti provedl interní audit 15 veřejnoprávních kontrol u všech našich 

příspěvkových organizací. Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové 

hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2019. Vzhledem  

k epidemiologické situaci v roce 2021 probíhala kontrola převážně korespondenčním 

způsobem. V případě, že nastaly pochybnosti u některých z dokladů, kontrola vyzvala 

k předložení originálních dokladů. Kontrole nepodléhají financování škol a školských 

zařízení, neboť tuto kontrolu si vyhradil Krajský úřad. Stejně tak není prováděna 

kontrola prostředků poskytnutých Úřadem práce, Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy a Ministerstvem životního prostředí.   

 

Již v roce 2020 a stejně tak ve 2021 byla z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 

v ČR velmi náročná a aktivní činnost útvaru obrany a krizového řízení.  Od 12. března 

do 17. května a dále od 5. října až do konce roku 2021 byl z důvodu koronaviru 

vyhlášen na území ČR nouzový stav. Na plnění úkolů se podílel Krizový štáb ORP  

a celý Městský úřad. V roce 2021 bylo vydáno v souvislosti s koronavirem celkem 

157 krizových opatření vlády a 273 opatření Ministerstva zdravotnictví. K uvedenému 

byl nejprve Ministerstvem Zdravotnictví spuštěn semafor COVID a poté systém PES. 

Průběžně byly sledovány počty pozitivních, vyhodnocovány dostupné informace  
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a řešeny úkoly podle nařízení Vlády ČR, MZ nebo Krajské hygienické stanice. 

Bezpečnostní rada ORP zasedala dvakrát, a to v termínech 17.2. a 2.7. 2021. Krizový 

štáb působil ve stejném složení jako při nouzovém stavu na jaře 2020. V průběhu 

roku se uskutečnilo jeho 14 zasedání, která byla organizována zpravidla on-line  

v omezeném rozsahu podle potřeby předsedy Krizového štábu (starosta města 

Litoměřic). Mezi další mimořádné události ve sledovaném roce 2021 patřily únorové 

řádění bouře SABINA doprovázené silným větrem. Silný vítr o pár dní později (nazván 

JULIE) způsobil vyhlášení kalamitního stavu skupinou ČEZ. Hasičský záchranný sbor 

vydal v této souvislosti 93 výstrah a provedl 15 výjezdů.   

 
Útvar PRO LIDI 
Tento nový organizační útvar MěÚ Litoměřice propojil v sobě agendu personální 
a mzdovou, a vzdělávání zaměstnanců úřadu včetně příspěvkových organizací 
města.  
Město Litoměřice získalo v roce 2021z fondů EU (Operační program zaměstnanost) 

dotace na realizaci projektu LOKAL (zkratka Litoměřice Odpovědně Kvalitně 

Atraktivně Lidsky). Celkový rozpočet projektu je 9 891 656,25,- Kč, podíl města činí 

494 582,82,- Kč. Hlavní náplní projektu je udržitelný rozvoj a zefektivnění, zkvalitnění 

fungování a řízení města Litoměřice. Projekt přispívá k naplňování dlouhodobých 

rozvojových cílů města, mezi které patří rovněž "odpovědně, kvalitně, lidsky, 

atraktivně a efektivně řízené město". Hlavními aktivitami projektu je spuštění Portálu 

občana, zavedení modelu CSR a udržitelného rozvoje UN GLOBAL Compact a EFQM, 

zpracování Strategie komunikace a zavedení Inovačního managementu. Součástí je  

i získávání zpětné vazby od občanů města, k jejich potřebám v rámci litoměřických 

lokalit, k zajištění plnohodnotného kvalitního života z pohledu budoucích potřeb  

a jejich finančního zajištění. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na realizátora 

Portálu občana. V rámci analýzy komunikačních nástrojů města proběhlo 

dotazníkové šetření mezi obyvateli. Z výsledků jsme získali informace o tom, které 

komunikační kanály využívá konkrétní demografická skupina a jaký obsah 

publikovaný městem je zajímá. Výsledky se stanou podkladem pro zpracování 

Strategie komunikace. Zdravé město Litoměřice a Místní agenda 21 je projekt 

zabývající se udržitelným rozvojem města. Jeho orgánem/řídící jednotkou je komise, 

která se stává ze zaměstnanců městského úřadu, příspěvkových organizací města  

a jiných subjektů působících ve městě. Komise je poradním orgánem Rady města.  

Komise se scházela (vyjma léta) pravidelně jedenkrát měsíčně. Řešila aktivity města 

v oblasti udržitelného rozvoje a podněty občanů Litoměřic a členů komise. I v tomto 

roce však epidemiologická opatření omezila její činnost. Členové komise jednali 

každý měsíc dle nastaveného plánu, nicméně až do května se jednání konalo pouze  

v online prostředí. Projekt Zdravé město Litoměřice je součástí útvaru Pro lidi 

řízeného tajemníkem MěÚ. Litoměřice byly do 31. 12. 2021 oprávněny k užívání 

nejvyšší kategorie A v hodnocení místní Agendy 21 (MA21). Tento rok byl z pohledu 

MA21 rokem přelomovým. Vedení města učinilo v první polovině roku k závěr, že 

dosavadní systém vykazování MA21 je příliš byrokratický. Již zažitý systém práce 

i nově schválený projekt LOKAL zajistily, že se město Litoměřice bude věnovat 

udržitelnému rozvoji i bez tohoto systému stejně jako dosud. Návrh byl předložen 
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zastupitelstvu města, které jej schválilo na svém zasedání dne 22. 6. 2021 přijetím 

nové deklarace Zdravého města Litoměřice. Hlavními aktivitami Zdravého města byly 

v roce 2021 akce Ukliďme Česko/Ukliďme Litoměřice, Den Země, úředník na kole  

a pěšky, Den životního prostředí, Ocenění dobrovolníků, Srdcař Litoměřic a osvětové 

kampaně všeho druhu. V rámci činnosti byl velký důraz zaměřen na komunikaci 

s veřejností a její zapojení do dění ve městě.  

Organizační složka Smart City 

Mezi hlavní oblasti činnosti této organizační složky patřila stejně jako předešlé roky 

udržitelná energetika, čistá mobilita a související práce s veřejností či jinými cílovými 

skupinami. Jejím úkolem je poskytovat analytické podklady a podporu  

pro rozhodování vedení města na strategické a koncepční úrovni, jakož i v klíčových 

provozně-technických oblastech. Činnost útvaru se zaměřila v roce 2021  

na spolupráci na přípravě strategického projektu Svět geověd v rámci dotačního 

programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, součinnost na přípravě a zpracování 

žádosti o dotaci pro projekt výstavby fotovoltaických elektráren o instalovaném 

výkonu do 1 MWp do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) v rámci 

Modernizačního fondu, propagaci a šíření aktivit pro rozvoj komunitní energie  

v Litoměřicích zejména prostřednictvím projektu GEOSOLAR, správu fotovoltaických 

elektráren na objektech města, monitoring a vyhodnocování spotřeby energie objektů 

v majetku města v rámci online softwaru E-manažer a mnoho dalšího. 
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6. Příspěvkové organizace města 
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Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO 
Organizace v roce 2021 provozovala jesličky pro 37 dětí ve věku 18 měsíců až 3 roky, 
dále dětskou skupinu Zdravá školička pro 19 dětí ve věku 3–6 let, denní stacionář pro 
lidi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením ve věku 9–34 let, zdravotní 
a fyzioterapeutickou službu. Provoz centra výrazně zasáhla epidemiologická situace 
a od března do dubna byla činnost pro dětské skupiny uzavřena zcela. Ostatní služby 
ale fungovaly i nadále za různých omezení.  

Centrální školní jídelna, její hlavní budova, byla během letních měsíců nově 

kompletně vymalována. Během roku přibyla k provozovnám také výdejna obědů v ZŠ 

Lingua Universal, která je určená jak dětem, tak i zájemcům o obědy z řad veřejnosti. 

Uplynulý rok se z pohledu omezení v důsledku covidu moc nelišil od toho 

předcházejícího. Provozy CŠJ byl poznamenány situací v souvislosti s epidemií viru 

SARS-CoV-2, neboť nebyla možná přítomnost dětí v jídelnách.  Pro veřejnost a žáky 

na distanční výuce byl zaveden opět okénkový prodej. Stravování v době uzavření 

škol bylo zajišťováno jen pro děti členů Integrovaného záchranného systému. V roce 

2021 uvařila CŠJ celkem 252 383 obědů pro žáky mateřských, základních a středních 

škol. Jako doplňková činnost fungovalo i stravování zaměstnanců škol a závadní a 

firemní stravování. Pro tyto organizace v roce 2021 CŠJ uvařila celkem 178 781 

obědů. 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Letošní školní rok byl opět poznamenán epidemií 

koronaviru. Veškerá činnost DDM byla od října pozastavena. Vzhledem k mimořádné 

situaci se také zkomplikovalo přihlašování účastníků do kroužků. Pokles účastníků  

v pravidelné činnosti byl proti jiným rokům značný. V porovnání s loňským školním 

rokem došlo k úbytku přihlášek o více než 50 %. Ve školním roce 2020/2021 tak bylo 

otevřeno 83 kroužků, s počtem pouze 705 účastníků. Tuto skutečnost ilustruje 

názorně následující tabulka:  

 
DDM měl velkou snahu zůstat s dětmi v kontaktu alespoň prostřednictvím reportáží a 

zajímavostí z činnosti DDM inzerovaných na portále mitkamjit.cz nebo na webu DDM. 

Rodinám s dětmi bylo nabízeno prostřednictvím tohoto portálu doučování. Největší 

zájem byl o matematiku, angličtinu a český jazyk. Prezenčně probíhal jen kroužek 

Magic, od května se přidaly kurzy angličtiny a kroužky sportovní a pohybové. Ostatní 

zájmové aktivity byly nabízeny v červnu formou motivačních workshopů. Novinkou  

v tomto roce byla možnost přihlašování do kroužků už od června. Rozmarýn 

v průběhu roku pořádal i příležitostné aktivity, za zmínku stojí například rodinné hry 
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pořádané venku. Bylo to u příležitosti Velikonoc, Dnu Země, Pálení čarodějnic a účast 

byla nad všechna očekávání dobrá. Ukázal se na nich potenciál aktivit  

bez shromažďování velkého počtu osob a časových mantinelů. V rámci domu dětí  

a mládeže Rozmarýn působila i odloučená pracoviště. Technický klub dětí a mládeže 

připravil na rok 2021 novou sekci a to šperkařství, dále se zde děti učí v rámci ICT 

sekci programování, působila i šicí dílna a modelářství. Pravidelnou činnost v těchto 

sekcích bylo nutné z důvodu vládních opatření Covid-19 zrušit a nahradit formou  

on-line výuky (výuková videa a podobně). Bohužel účast byla téměř nulová. Dětské 

dopravní hřiště je určeno k dopravní výuce dětí litoměřického okresu. Krajský úřad 

Ústeckého kraje letos nově umožnil organizovat DV žáků online formou. V lednu 

proto došlo ke změně celé její koncepce. Byly natočeny nové výukové programy  

pro online vysílání. Teoretická část probíhala online formou předtočených bloků 

podle tematického plánu. Lektor byl po celou dobu přítomen v chatu a na konci 

každého bloku zodpovídal na dotazy žáků. Testy z pravidel silničního provozu 

provedli žáci distančně a poté jim byl zaslán průkaz cyklisty na ZŠ. Celková účast 

byla 611 žáků. 

Knihovna Karla Hynka Máchy 
Do života v knihovně i v roce 2021 výrazně zasáhla pandemie koronaviru. V měsících 
lednu až dubnu bylo proto zavedeno bezkontaktní půjčování. Čtenáři si mohli knihy 
telefonicky rezervovat a potom v předem určený čas vyzvednout za dveřmi knihovny. 
K dispozici byla i nabídka elektronických knih (230 knižních jednotek) a dostupná  
pro čtenáře prostřednictvím čtenářského konta. Jedním z přímých důsledků uzavření 
bylo nejen omezení prezenčních služeb, ale i menší počet společenských  
a komunitních akcí, které byly pro návštěvníky knihovny uspořádány. Koncem roku 
2021 byl na oddělení beletrie vylepšen self-check, tedy zařízení na automatizované 
vracení knih. Nově je tak umožněno i půjčování knih či zobrazení informací o knize.  
Ve sledovaném roce měla knihovna registrováno 2990 čtenářů (850 dětí), kteří si 

vypůjčili 90 495 knih, periodik a CD. Knihovna pořádala celou řadu přednášek, 

kulturních aktivit a workshopů pro širokou škálu veřejnosti. S historikem Filipem 

Hrbkem se uskutečnila naučná procházka po místech, která jsou v Litoměřicích 

spojena s renesancí. Pro družiny bylo uspořádáno 82 setkání, ze kterých si děti 

odnesly informace o knihách a funkci knihovny. Pokud to bylo z epidemiologického 

hlediska možné, probíhaly v knihovně i pravidelné zaběhnuté aktivity jakými jsou 

například Dopoledne s říkankou pro děti ve věku 1 až 3 roky, Klub aktivního stáří, Klub 

tvůrčího psaní pro seniory, Deutschklub a další. V roce 2021 proběhla i akce Noc 

literatury. Díky spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna a za podpory města 

Litoměřice proběhl třináctý ročník literární soutěže Máchovou stopou.  

 
Mateřské a základní školy v Litoměřicích  
Mateřských školek provozovaných městem je v Litoměřicích celkem 11, které 

navštěvuje necelých 800 dětí. Školky byly zapojeny do projektu Sokola „Se sokolem 

do života“, který je zaměřen na zdravotně pohybový rozvoj dětí, pokračoval i program 

inkluzivního vzdělávání dle Akčního plánu inkluzivního vzdělávání. Burzu škol 

nahradilo rozeslání letáčků s informacemi, co má umět předškolák před vstupem  
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do základní školy, a informacemi o litoměřických základních školách. Další 

celoškolkové akce byly odvolány a pořádány pouze v každé školce zvlášť. V září ještě 

proběhla Odstrkiáda pro nejmenší děti ze všech školek a následně už znovu pouze  

po jednotlivých školkách probíhaly akce, které směřovaly na školní zahrady, například 

Stezka za strašidly a podobně. V tomto duchu proběhly i vánoční nadílky. Obdobně 

celý rok probíhal i na základních školách. Školy byly po většinu prvního pololetí 

zavřené a probíhala zde online výuka, řada akcí se neuskutečnila nebo byla přesunuta 

na jiný termín. Ve školách 5 ZŠ Masarykova, Havlíčkova, Ladova a Na Valech 

proběhly stavební práce spojené s budováním nebo modernizací prostor pro potřeby 

speciálních učeben. Na Masaryčce byl navíc vybudován bezbariérový přístup.  

O finanční náročnosti, spolufinancování a jiných podrobnostech se zmiňují výše 

uvedené kapitoly kroniky. 

Městská kulturní zařízení  
Městská kulturní zařízení se v roce 2021 rozrostla o areál výstaviště Zahrady Čech. 

Kultura v Litoměřicích se tak sloučila „pod jednu střechu“. V květnu 2021 byla  

do funkce ředitelky MKZ jmenována Bc. Michaela Mokrá. Na výstavišti Zahrada Čech 

byly všechny hromadné akce zakázány a jedinou aktivitou, která zde probíhala byl 

provoz velkokapacitního očkovacího centra Krajské zdravotní a.s. Zároveň s ním zde 

působilo i testovací centrum na Covid-19. Situace se změnila až v průběhu léta, kdy 

na výstavišti proběhla řada soukromých akcí (svatby, oslavy), festival, prodejní akce  

a konec léta již běžel bez větších omezení, přesto za přísného dodržování aktuálních 

opatření. Uspořádán byl například tradiční Den pro děti, opakovaně se seriálem 

Slunečná s TV PRIMA. Součástí byl i již vyzkoušený Family food festival. Proběhnout 

mohl 45. ročník podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech, který je považován  

za jednu z nejvýznamnějších akcí Ústeckého kraje a je tak zahrnut do projektu 

Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Na začátku podzimu ještě proběhla Mezinárodní  

i krajská výstava psů, ale následný vývoj se opakoval shodně jako předchozí rok, a to 

že akce byly opět s ohledem na aktuální nepříznivou epidemiologickou situaci 

pozastaveny. Během roku 2021 se v Kulturním a konferenčním centru (kulturní dům 

a litoměřický hrad) uskutečnil 1 ples, 2 prodloužené, 1 divadelní představení a také 5 

koncertů, z nichž největší návštěvností se chlubilo vystoupení Pokáče. Pro milovníky 

hudby byly uspořádány 4 koncerty Litoměřického varhanního léta, které navštívilo 

celkem 456 diváků. Dětem KKC připravilo sérii Letních čtvrtků, na něž zavítalo během 

léta celkem 472 návštěvníků.  V atriu a na hradním nádvoří se konal jarmark hned 

třikrát během roku. V degustační místnosti se stihlo uskutečnit 7 degustací  

s podtitulem Povídání o víně. A na Expozici českého vinařství zavítalo celkem 384 

návštěvníků za rok. Na hradní galerii se v roce 2021 vystřídalo 8 výstav. Celkově se 

neuskutečnily akce v naplánované na první polovinu roku a byla velká snaha akce 

uspořádat v náhradních termínech. Jako příklad lze uvést například pořádání 

maturitních plesů v létě. Některé akce ale nebyly uspořádány vůbec, příkladem je 

Litoměřické varhanní léto. V polovině léta pak proběhl na litoměřickém Mírovém 

náměstí Velký letní koncert, který obohatil vystoupením Pavel Šporcl. V září pak 

hlavní litoměřické náměstí ožilo podruhé – vrátilo se Vinobraní. Vinobraní dostalo 

nový kabát – bylo rozšířeno na 8 pozic po městě a návštěvník měl tak možnost zažít 
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putování za vínem. I takto významná a velmi navštěvovaná akce byla zabezpečena 

tak, aby byla všechna potřebná nařízení dodržena. Konec roku se nesl v temném 

stínu, protože přesně pár hodin nás dělilo do startu vánočního veselí v podobě 

Rozsvícení vánočního stromu a následných adventních či vánočních trhů. Tyto akce 

se ale nakonec z důvodu vládních protiepidemických nařízení neuskutečnily.  

Na náměstí zůstalo oplocené tržiště s prázdnými stánky a jedinou možností  

pro litoměřičany bylo zapózovat u nově instalovaných vánočních dekorací. Letošní 

novinkou byla světelná kašna a obří světelní andělé. Pro děti fungovala Ježíškova 

pošta, soutěž o Nejhezčí vánoční stromeček či vánoční kvíz, tím vším se mohli lidé 

před Vánocemi zabavit. Kino Máj obnovilo promítání na konci května. Než se tomu 

tak stalo, propůjčilo kino své venkovní vitríny například neziskovým organizacím 

města pro akci Spolu pro dobrou věc nebo DDM Rozmarýn pro výstavu dětských 

prací. V roce 2021 navštívilo kino celkem 28 603 diváků, kterým bylo nabídnuto 509 

projekcí. Je to o necelých 2000 diváků více než v roce minulém (avšak také 

kovidovém).  Kino Máj se objevilo za rok 2021 v TOP desítce českých kin, co se 

návštěvnosti týče. Stalo se tak sedmým nejúspěšnější jednosálovým kinem v ČR. 

Vzhledem k probíhající situaci přistoupilo kino ke 14denním programům, což se velmi 

osvědčilo a bude v tom i nadále pokračovat. Od června do konce roku se v Divadle 

K.H Máchy uskutečnilo 28 akcí. Odehrálo se zde 16 večerních představení, z nichž 

některé byly odsouvány z předcházejícího roku. Diváky nejoblíbenější a 

nejnavštěvovanější byly hry se Simonou Stašovou v hlavní roly – Shirley Valentine 

nebo Vězeň na druhé avenue. Velkou návštěvností se pyšnila hra Světáci nebo 

koncert Davida Deyla. Celková návštěvnost divadla v roce 2021 byla cca 3000 diváků. 

V roce 2021 se pod taktovkou Bezva party uskutečnil příměstský tábor s názvem 

Hercem snadno a rychle, na který se přihlásilo celkem 15 divadelních nadšenců. 

Tématem tohoto roku byl Komiks a Superhrdinové. Děti zažívaly komiksové 

dobrodružství, vytvořily si své vlastní komiksy, osvojily si různé divadelní techniky, 

pohybová i artikulační cvičení a seznámily se podrobněji s divadlem. Na závěr tábora 

děti vystoupily před rodiči a veřejností s nacvičeným představením, a tím tak ukázaly 

svou celotýdenní práci. Na podzim se divadlo otevřelo ochotníkům. Konal se zde již 

11. ročník Divadelní benefice ochotnických souborů. Odehrálo se 8 představení pro 

děti i dospělé a výtěžek z celé akce směřoval na podporu rodin s dětmi v náhradní 

péči. Divadlo v druhé polovině roku prošlo částečnou rekonstrukcí prostor hlediště 

v podobě nového koberce a nových sedaček, upraveno bylo také zázemí pro divadelní 

soubory či divadelní kavárna. Bylo tak vynaloženo co největší úsilí pro to, aby se hned 

na sklonku roku mohly slavnostně zahájit oslavy 200 let Divadla K. H. Máchy. 

Městská sportovní zařízení 
Pod hlavičkou Městská sportovní zařízení je organizováno pět samostatných 
sportovních areálů-multifunkční halu Kalich Aréna, krytý plavecký bazén, letní 
koupaliště, tělocvična Radobýl a tělocvičnu Jiřího z Poděbrad. V první polovině roku 
nesměla být sportoviště navštěvována amatérskými sportovci. V Kalich aréně ale 
byla uspořádána 4 soustředění hokejové reprezentace U18 a dvě soustředění ženské 
hokejové reprezentace. Po rozpuštění ledové plochy následovala výměna mantinelů 
ledové plochy, což celý areál zatraktivnilo. Díky této akci byla následně uspořádána 
soustředění hokejových reprezentací a sportoviště bylo vybráno i pro pořádání 
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pravidelných dovednostních soustředění Českého hokeje, kterých se účastní mladí 
reprezentanti. Od poloviny roku byl provoz ledové plochy obnoven do tradiční podoby, 
kromě tréninkové činnosti dětí a mládeže byla obnovena bruslení pro veřejnost, 
základní a mateřské školy. Po uvolnění opatření byla velká tělocvična využita 
především košíkářkami TJ Slovan Litoměřice či fotbalisty FK Litoměřicko. V malé 
tělocvičně sportovaly především organizace Litokan, Aikido, nově pak Funky Dangers 
a také sportovci z řad veřejnosti, probíhala zde cvičení pro seniory, která pořádá 
sama organizace MSZ. Od nového školního roku byla znovu navázána spolupráce  
s Mateřskou školou Litoměřice, p. o. a děti navštěvující mateřské školy v Litoměřicích 
se chodily saunovat. Mateřská škola také využívala pravidelně velkou tělocvičnu  
pro cvičení dětí. Provoz krytého bazénu přerušily vládní proticovidová opatření, práce 
plánované na odstávku v měsíci červenci se podařilo zvládnout v době uzavření. 
Během odstávky tak došlo krom každoroční údržby, k celkové opravě toalet dětských 
šaten a pořízení nových drah pro velký bazén splňující normy FINA. V takřka 
normálním duchu bazén fungoval pro obyvatele Litoměřic a okolí a plavecké 
sportovce od 4.6.2021. Koupaliště bylo vzhledem k vládním opatřením provozováno 
v omezeném období a to od 4. června do 15. září, prodloužení o září umožnila nová 
úpravna pro brouzdaliště a dětský bazén, která poskytla možnost přihřívat vodu 
těchto bazénů a provozovat je i v období, kdy by jinak voda měla maximálně 18°C. 
Provoz ostatních sportovišť byl velmi narušen epidemií coronaviru a vládními 
protiepidemiologickými opatřeními.   

Technické služby města  

Rok 2021 byl z hlediska financování standardní. Největším dlouholetým problémem 

byl nedostatek lidských zdrojů v dělnických profesích. Celoročně v kmenovém stavu 

chybělo 8-10 pracovníků.  Zřizovatel poskytl Technickým službám města Litoměřice  

v roce 2021 dostatečně vysoký neinvestiční příspěvek na provoz tak, aby TSM mohly 

splnit všechny úkoly. Mezi hlavní činnosti TSM byly v roce 2021: parkování, 

provozování veřejného WC, správa městského hřbitova, správa autobusového 

nádraží a nucené odtahy silničních vozidel, vraků a opuštěných vozidel a správa 

cyklověže. Z hlediska epidemie koronaviru byla ve větší míře prováděna dezinfekce 

autobusových zastávek, autobusového nádraží i odpadkových košů. V průběhu roku 

byly opraveny ulice: Werichova, Smetanova a Heydukova. Kromě těchto celkových 

oprav povrchů komunikací TSM zajišťují opravy lokálních výtluků na celém území 

města Litoměřice a též opravy povrchů chodníků. V prostorech Sběrného dvora 

Třeboutice byla dokončena plocha pro zřízení malé komunitní kompostárny 

biologicky rozložitelných odpadů s kapacitou do 150 tun těchto odpadů.  

Městská policie 

V roce 2021 došlo u městské police k výměně tří kamer městského kamerového 
systému za kamery s novější technologií. Dále byla provedena modernizace pultu 
centrální ochrany. Počet městskou policií projednaných přestupků v roce 2021 byl 
5 786. 

Základní umělecká škola 

Základní uměleckou školu (ZUŠ) navštěvovalo v roce 2021 více než tisíc žáků, 

vzdělávali se ve čtyřech základních uměleckých oborech a to hudebním, výtvarném, 

umělecko-dramatickém a tanečním. ZUŠ poskytovalo své služby ve svých budovách 
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na Masarykově ulici a zároveň mělo i odloučená pracoviště v ZŠ Havlíčkova, 

v baletním sále Domu kultury a tělocvičně v ZŠ Na Valech. Pro zpřístupnění 

uměleckého vzdělávání žákům v přilehlých obcích probíhá výuka také na pobočkách 

škol v Úštěku, Liběšicích, Bohušovicích nad Ohří, Terezíně, Žalhosticích, v Brozanech 

nad Ohří a Křešicích. I přes omezení a opatření způsobené koronavirovou epidemií se 

podařilo pro žáky a studenty uspořádat řadu akcí jako například koncerty v zahradě 

školy, Divadelní piknik, Klavírní koncert ve Varhanním sále ZŠ B. Němcové, výstavu 

Výtvarného oboru v prostorách Hradu a v sále OkaMžik, v Divadle K. H. Máchy pak 

Absolventský koncert. Dále se uskutečnil Koncert ke 100. výročí Františka Maršálka, 

představení Literárně dramatického a Tanečního oboru „Půjdem spolu do divadla…“  

a Vánoční koncert pro Nadační fond Delfín. V září vystoupily školní orchestry v rámci 

Vinobraní. V srpnu se vybraní žáci klavírního, dechového a smyčcového oddělení 

zúčastnili „Letní školy“, kterou pořádal Institut terezínských skladatelů pro studenty  

a pedagogy z Vysoké hudební a taneční školy v Kolíně nad Rýnem a brněnské 

Masarykovy univerzity. I přes koronavirovou nepřízeň se podařilo žákyním Mgr. 

Alexandry Pallasové – jmenovitě Tereze Neužilové (3. cena ve III. kategorii)  

a Magdaléně Pallasové (čestné uznání ve IV. kategorii) - podat vynikající výkony  

v mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte 2021. Na různých 

soutěžních a přehlídkách získali ocenění a cenné zkušenosti také další žáci klavírního 

oddělení. V rámci stipendijní akademie MenArt, která je klíčovou činností Nadačního 

fondu Magdalény Kožené, po celý rok rozvíjela svůj talent pod vedením Jana Ostrého 

žákyně ZUŠ flétnistka Monika Prahová. Od roku 2018 škola ve spolupráci s městem 

Litoměřice realizuje výuku seniorů v rámci Akademie umění III. věku, která probíhá  

v dopoledních hodinách v prostorách školy. 
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7. Kulturně-vzdělávací organizace a jejich činnost 
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Oblastní muzeum v Litoměřicích 
Projekt na rekonstrukci budovy i expozice Oblastního muzea v Litoměřicích v roce 
2020 uspěl v rámci Integrovaného regionálního programu Evropské unie a v červnu 
2021 byla zahájena sama realizace (1.6. 2021 bylo oficiálně předáno staveniště). 
Muzeum bude vzhledem k tomu až do roku 2023 pro veřejnost uzavřeno, otevřen 
zůstal pouze Památník K.H. Máchy. Nutno říct, že uzavření muzea by ale vzhledem 
k vládním koronavirovým opatřením stejně nastalo. Náklady na rekonstrukci by měly 
dosahovat cca 45 milionů korun a město Litoměřice uhradí ze svého rozpočtu 10 %, 
na financování se 5 % podílí dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Poslední velká 
oprava historické budovy čp.171 (tzv. Staré Radnice) byla provedena v letech 1916 až 
1921, kdy se zřítila střední část budovy. Zahajovací práce na samotném vyklízení 
budovy muzea započaly v červnu roku 2021, následně bylo nutné zajistit ochranu 
historických artefaktů, a poté již započaly bourací práce a práce restaurátorské.  
Od února 2022 čeká Starou radnici oprava střechy a krovů. Zhotovitelskou firmou 
rekonstrukce je sdružení firem Hartex CZ s.r.o. a Gardenline s.r.o. Autorem projektu 
na rekonstrukci je Ing. arch. Vytvar. Kurátoři muzea se v průběhu roku 2021 zabývali 
scénářem nové expozice za pomoci využití moderních technologií. Na relativně 
malou plochu je potřeba rozvrhnout několik tisíciletí historie Litoměřic a 
litoměřického regionu od prehistorických dob až po 20. století. Důraz bude mimo jiné 
kladen na prezentaci jedinečných sbírkových předmětů i představení významných 
osobností a historických milníků regionu. Nově získá muzeum prostor pro 
krátkodobé výstavy, muzejně-pedagogické aktivity, přednášky a besedy pro veřejnost, 
potřebné je též zázemí pro personál či úložné prostory pro výstavní mobiliář. 
Restaurovat se začaly některé sbírkové předměty, které to již nutně potřebovaly. Byly 
to například vyšívaný dorsální kříž s reliéfním Ukřižováním, triptych s ústřední scénou 
Proměnění Krista na hoře Tábor a dvojsoška s Pannou Marií Nanebevzatou  
a sv. Barborou. Vzhledem k situaci, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb  
na hlavním městském náměstí, bylo přistoupeno k prohloubení stavebně historického 
průzkumu a audiovizuální dokumentaci. Opravovaná stavba s sebou přináší možnosti 
nahlédnout do staletí zahalených konstrukcí, a tím prohloubit naše znalosti o její 
stavební historii. Současně se stavbou jsou postupně audiovizuálně dokumentovány 
zajímavé restaurátorské a řemeslné postupy obnovy, které budoucímu návštěvníkovi 
muzea přiblíží tuto unikátní opravu. Dokumentaci ve spolupráci s Oblastním muzeem 
v Litoměřicích a městem Litoměřice provádějí pracovníci Centra pro dokumentaci  
a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. 
Výstavy:  
I přes to, že je hlavní budova litoměřického muzea uzavřená, byla 24.6.2021 zahájena 
výstava „Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem Janem Šimrem“. Tato výstava 
probíhá (až do března 2022) v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. Výstava, 
kterou připravilo Oblastní muzeum v Litoměřicích ve spolupráci s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny České republiky a Muzeem města Ústí nad Labem, pozvala 
návštěvníky k toulkám přírodou. Učinila tak netradičním způsobem prostřednictvím 
bohatého fotografického archivu učitele, přírodovědce a ochránce přírody Jana 
Šimra. Jeho snímky, které pořídil mezi lety 1932–1941, představily České středohoří 
jako malebnou krajinu pestře členěnou sady, loukami, poli, mezemi, lesy a remízky. 
Výstava zároveň prezentovala aktuálně probíhající program LIFE České středohoří, 
jehož hlavním cílem je vytvoření pestré krajinné mozaiky, která bude poskytovat 
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vhodné podmínky pro všechny její živé složky. Program LIVE České středohoří 
poskytl finanční podporu také k realizaci této výstavy. Až do 30.4. 2021 byla otevřena 
exteriérová výstava Historie budovy. Výstava byla tvořena pěti panely umístěnými 
před budovou muzea a tvořena byla mimo jiné fotografickým materiálem ze sbírek 
muzea. 
Doprovodný program: 
9.10.2021 se uskutečnila exkurze s Jiřím Svobodou na Lukov a Štěpánovskou horu. 
Jiří Svoboda jakožto nejen fotograf a znalec Českého středohoří, ale i sběratel 
minerálů, věnoval pozornost právě jim a nalezišti černých krystalů pyroxenů v okolí 
Lukova. Trasa vedla přírodou Štěpánovské hory, kde se rozprostírá nejen 
stejnojmenná přírodní památka, ale i dvojice valů po pravěkém hradišti. Exkurze se 
konala v rámci doprovodného programu k výstavě Nejkrásnějším pohořím  
s přírodovědcem Janem Šimrem. V listopadu 2021 přednášela Jitka Horáčková  
na téma Skrytí obyvatelé Českého středohoří aneb Co „šneci“ vyprávějí. Přednáška 
opět doplnila výstavu Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem Janem Šimrem  
a obohatila zúčastněné o informace o tvorech, kteří obývají České středohoří  
od dávných dob ledových, i dob, kdy se na prahu Českého středohoří poprvé objevil 
člověk.  I tento rok se muzeum spolu s dalšími devíti litoměřickými kulturními 
subjekty zapojilo do Festivalu muzejních nocí. Dne 18. 6. se uskutečnila Muzejní noc, 
avšak vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy muzea byl pro program využit 
alternativní prostor. Tímto prostorem se stalo podloubí před naší správní budovou 
v Dlouhé ulici. Program Muzejní noci byl inspirován aktuálním tématem, kterým je 
rekonstrukce muzea. Připravena byla výtvarná dílna Jak se muzeum ukládá ke 
spánku, při které se děti dozvěděly, kam zmizely všechny cenné předměty z muzea  
a co se s nimi děje, když se muzeum zavře. Jeden „sbírkový předmět“ si dotvořily  
a mohly si jej na památku odnést. Příchozí mohli zhlédnout také videoprezentaci,  
při které jsme zavzpomínali na starou expozici, která je v tuto chvíli již minulostí. 
Dokument Jak se bourá muzeum přiblížil zánik staré expozice a přípravu historické 
budovy k celkové rekonstrukci. Poslední část programu byla věnovaná besedám. 
První z nich s Mgr. Miroslavem Novým a Mgr. Eliškou Novou, kteří prováděli 
stavebně-historický průzkum domu čp. 171 – staré radnice. Druhá beseda byla  
s Ing. Davidem Vytvarem, který je autorem projektové dokumentace ke stavebním  
a rekonstrukčním pracím budovy muzea. Další akcí z doprovodného programu 
muzea v roce 2021 byly Letní týdenní muzejní dílna, která se konala 2. 8. – 6. 8. 2021 
a věnována byla řemeslům v předbělohorské době. Nejprve si děti zkusily být 
řezbářem, na místo dřeva byl ale použit poněkud modernější materiál – lino. Práce 
byla ale i přes to někdy docela náročná, zvlášť když došlo na použití barevného 
soutisku tří destiček. Dalším řemeslem, kterému se dílna věnovala, bylo řemeslo 
barvířské. V rámci tohoto tématu si děti vyzkoušely nabatikovat tašku. 
V předbělohorském období se v Čechách ujal nový výtvarný a umělecký styl – 
renesance, a také technika sgrafita. Právě tato technika rytí do omítky byly dalším 
z řemesel, které si na dílně děti mohly vyzkoušet. Použity byly sádrové destičky. 
Nechyběla ani hra, při které děti pomocí různých insignií odkrývaly tajemný příběh 
významného doktora Matyáše Borbonia, který si vyhlédl svoji ženu mezi 
litoměřickými dívkami. Protože se tentokrát sešel dívčí kolektiv, letní dílna se  
na závěr věnovala šperkařství a děti si mohly vyrobit náramek. Litoměřické muzeum 
se stejně jako v minulých letech zúčastnilo mezinárodního festivalu Den architektury. 
Exkurze byla vedena po trase mezi současnou a bývalou železniční zastávkou 
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Litoměřice město. Území mezi těmito dvěma stavbami prošlo v průběhu posledních 
dvou staletí zásadní urbanistickou proměnou, nejprve při výstavbě železničního 
koridoru v 70. letech 19. století a následně v 50. letech 20. století při dalším 
zásadním rozšíření. Druhá část programu proběhla přímo v prostorách bývalé 
železniční zastávky. Návštěvníci zde nejprve zhlédli komentovanou projekci fotografií 
z archivu muzea, která přiblížila historické proměny místa při výstavbě železnice. 
Následně se mohli zúčastnit komentované prohlídky interiérů, které nejsou veřejnosti 
běžně přístupné. Exkurzi vedl Mgr. Jan Peer. V roce 2021 bohužel řady zaměstnanců 
litoměřického muzea po dlouhé nemoci opustil archeolog PhDr. Oldřich Kotyza 
(krátké připomenutí jeho osobnosti viz I. kapitola tohoto zápisu).   

Severočeská galerie výtvarného umění  
Výstavní činnost galerie byla stejně jako v roce 2020 narušena neblaze 
protipandemickými nařízeními, výstavní činnost byla na několik měsíců pozastavena 
a obnovena byla prakticky až v letních měsících.   
Od 26.9.2021 byla přístupná výstava Rosťa Osička - boxer, malíř, básník. Vernisáž 
výstavy za účasti autora se uskutečnila 17.6. v prostorách dvorního traktu domu 
čp.25. Výstava jako taková zahrnovala téměř 40 výtvarných a poetických děl 
obsahuje většinu inspiračních a tvůrčích okruhů, jimiž se Rosťa zabývá. Jejím jádrem 
jsou díla zaměřená na oblast ochrany životního prostředí, práce se sociálními náměty 
i s církevním obsahem. Významně jsou zastoupena díla reflektující náměty z historie 
boxu a představeny jsou rovněž ukázky ze zásadních autorských cyklů, které byly již 
dříve souborně uvedeny na samostatných výstavách, například Star Dance nebo 
Slovácko. Ve dnech 25.6. – 26.9.2021 byla v prostorách Severočeské galerie 
uspořádána výstava IMPRESIONISMUS, krajina barvy a světla, která představila téměř 
100 obrazů různých autorů z období 1880 – 1950. Výstavní soubor byl tvořen jak 
sbírkami Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, tak zápůjčkami  
z dalších významných galerijních institucí České republiky (Národní galerie Praha, 
GASK – Galerie Středočeského kraje, Moravská galerie v Brně a další) 
i z nejvýznamnějších domácích soukromých sbírek. Představuje nejen hlavní fázi 
reflexe impresionismu v českém výtvarném umění v letech 1890‒1900 
reprezentovanou díly vzniklými v rámci tzv. okořských plenérů či malby provedené 
temperami značky Syntonos, ale i záznamy české krajiny Vysočiny či Železných hor 
vzniklé po roce 1900. Návštěvník najde na výstavě nejen díla tomuto tvůrčímu směru 
předcházející (realismus), ale také v tomto kontextu dosud neprezentované ozvěny 
impresionistické malby ve výtvarném projevu doby kolem poloviny dvacátého století. 
Jádrem prezentace je představení tvorby nejvýznamnějších českých malířů, které 
impresionismus a s ním související „ismy“ do jisté míry oslovily (Václav Radimský, 
Otakar Lebeda, Antonín Slavíček, Jindřich Prucha, Antonín Hudeček, Oldřich Blažíček, 
Josef Ullmann a další). Galerie byla jednou z osmi kulturních institucí ve městě, která 
se zúčastnila Litoměřické Muzejní noci, která se konala v pátek 18.6. odpoledne  
a v sobotu 19.6. v dopoledních hodinách. Pro návštěvníky byl přichystán bohatý 
program, na kterém se podílely krom galerie také Oblastní muzeum, Muzeum 
Křišťálový dotek, Galerie marionet, Institut kresby a grafiky v Gotickém dvojčeti, 
Informační centrum města Litoměřic, Dílna ručního papíru a Knihovna Karla Hynka 
Máchy v Litoměřicích. V Informačním stanu na Mírovém náměstí se postupně 
registrovalo celkem 386 dětských i dospělých návštěvníků. Každý účastník navštívil 
v průměru 2–3 nabízené aktivity. Mezi nejúspěšnější patřily akce pořádané 
v prostorách Gotického dvojčete a programy doprovázející výstavu Zjevení přírody 
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v kostele Zvěstování Panny Marie. Velký zájem vzbudila expozice Muzea Křišťálový 
dotek. Od 26. 9. byla v kostele Zvěstování Panny Marie zahájena výstava Zjevení 
přírody, která prezentovala výběr z umělecké tvorby současné litoměřické výtvarné 
scény. Andere Seite studio, které je autorem výstavy, je dvojice litoměřických tvůrců 
Radka a Zdeňka Květoňových. Zabývají se volnou tvorbou v oblasti fotografie, kresby, 
grafiky, murální malby, grafického designu, instalace a videoartu, důraz přitom kladou 
na průzkum a posouvání hranic těchto médií. Název si dvojice zvolila podle jediného 
románu Alfreda Kubina, litoměřického rodáka a významného rakouského grafika  
a spisovatele. Výstava Zjevení přírody je tvořena velkoformátovými digitálně 
zpracovanými fotografiemi a videoprojekcí Andere Seite studia zachycující les a jeho 
mikrosvět rostlin a hub. Instalace výstavy byla citlivě zakomponována do prostoru 
hlavní lodi bývalého jezuitského kostela.  

Státní oblastní archiv v Litoměřicích 
Zpracování archiválií, jakožto hlavní činnost archivu, v roce 2021 bylo opět značně 
ovlivněno nepříznivou epidemiologickou situací a z toho vyplývající nařízené práce  
z domova. Tato skutečnost si vyžádala změnu v plánované inventarizaci archivních 
souborů a dokončení inventarizace některých archivních souborů bylo posunuto  
do dalšího roku. Archiváři se během nařízené práce z domova zabývali především 
přepisováním starších papírových archivních pomůcek, úpravou přístupových bodů  
a připojováním digitalizátů v programu ProArchiv. SOA pokračoval ve spolupráci  
s The Genealogical Society of Utah (FamilySearch) při digitalizace archiválií 
(dodatků). Byla zahájena digitalizace vybraných archiválií z let 1939 – 1949 
(především soudních spisů) v rámci spolupráce s The United States Holocaust 
Memorial Museum, Washington. Vlastními silami byly na litoměřických pracovištích 
dofocovány chybějící digitalizáty úředních knih a matrik. V létě 2021 byla zahájena 
digitalizace vybraných archiválií z fondu bývalého zemského hejtmana provincie 
Deutschböhmen Dr. Rudolfa Lodgman von Auen. V rámci publikační činnosti 
zaměstnanci litoměřického pracoviště v průběhu roku spolupracovali zejména  
s Oblastním muzeem v Litoměřicích, městy Litoměřice a Lovosice, Společností přátel 
Lužice (Hynek Oberhel – pořádání spolkového archivu), ČAS, redakční radou 
Archivního časopisu (Hynek Oberhel). V samotných Litoměřicích se ve sledovaném 
roce uskutečnily některé vlastní výstavy. V termínu 1.10.2020 až 1.11.2021 se 
uskutečnila výstava Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa 
1938-1945. Dále se 17. a 18.9. uskutečnila výstava Litoměřický graduál a ve dnech 
21.10. až 17.12 výstava Přemysl Otakar II., Král, rytíř, zakladatel.  
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8. Církve a jejich činnost 
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Katolická církev 

Je výmluvné, že pro řadu měsíců roku 2021 nebyly pořádány žádné církevní veřejné 

aktivity. Stejně jako ostatní oblasti společenského života byla činnost církve 

ovlivněna nebo spíše omezena pandemií Covidu. V době nejvíce poznamenané 

nemocí a pandemickými vládními opatřeními, to je na pomezí roku 2020 a 2021, 

promlouval k lidem prostřednictvím časopisu litoměřické diecéze Sv. Zdislava biskup 

litoměřický Mons. Jan Baxant takto: 

Okružní list všem diecézanům z 31.1.2021 

Drazí moji diecézáni, bratři a sestry v Kristu, milé děti a mládeži, matky a otcové, 

babičky a dědečkové, učitelky a učitelé, lékařky, lékaři a zdravotní sestry se všemi 

ošetřujícími, záchranáři a vy všichni, kdo jste v pokračující pandemické době 

angažováni ve službách ku prospěchu druhých, zdravím Vás a ve svých modlitbách 

 na Vás myslím, i na všechny obyvatele naší Litoměřické diecéze, na ten nemalý zástup 

bratří a sester v počtu cca 1 a půl milionu lidských bytostí. Jsem toho přesvědčení, že 

nyní není nikoho, kdo by nebyl současnými epidemiologickými opatřeními Vlády ČR 

zasažen. Protože i v nemocnicích a v domácnostech na našem diecézním území leží 

mnoho nemocných, a to nejen vlivem Covidu-19, ale i jiných chorob, zaslouží si právě 

oni naší největší modlitební pozornost. Jsou doslova ne-mocní, ovšem bez lékařského 

 a zdravotnického obětavého nasazení by byli připraveni o perspektivu úlevy  

a uzdravení. Je třeba, abychom jasně a otevřeně vysoce ohodnotili ducha služby  

u všech, kterým sice pomalu docházejí síly a dostavuje se únava a vyčerpání, ale přesto 

zůstávají na svých místech, aby vykonávali svá povolání zachraňovat a léčit, ač sami  

v sobě se mnohdy potýkají s nebezpečnými viry, na něž ani vakcíny nestačí. Počet 

nemocných zdravotníků je totiž také značný. Vzácní a milí zdravotníci, Bůh Vám 

pomáhej! Zdá se, že v nynější epidemii je relativně bezpečným místem rodinné domácí 

prostředí. Jenže to, co nazýváme oním krásným „doma“, se někde stává azylovým 

místem izolace. Donedávna jsme jistě byli všichni rádi doma, ale zjišťujeme, že nejsme 

zvyklí být pospolu denně a stále, ve dne v noci. Obracím se proto na Vás, milé děti. 

Pokud jste už ve vyšších třídách, a učíte se pomocí distanční výuky, věnujte se jí 

zodpovědně proto, abyste nepromarnily čas, ve kterém získáváte důležité vědomosti 

pro svůj budoucí život. Drazí mladí lidé, moji přátelé, středoškoláci a vysokoškoláci, Vás 

snad nemusím vybízet k důsledné online výuce. Víte přece sami velmi dobře, že vůči 

svým vrstevníkům nemůžete zůstat intelektuálně opožděni, tedy nevzděláni. O jedno 

Vás prosím, buďte svým mladším sourozencům příkladem v učení, ale i jim a všem  

ve Vašich domácnostech pomáhejte udržet pokojnou a optimistickou atmosféru. Jako 

mladí lidé máte k tomu dispozice! Vážení rodiče, mámy a tátové, na Vás leží břímě 

chodu celé domácnosti. Soucítím s Vámi a je mi známo, jak nesnadné je v této době 

vydělávat tolik, aby to stačilo k obživě všech Vašich blízkých. Osud rodin je v mé velké 

pozornosti. V případě nouze se neváhejte na mne obrátit! Babičky a dědečkové, příp. 

 i prababičky a pradědečkové, je logické, že Vám životní síly ubývají, ale nemůže se 

vytratit Vaše láska, tak typická pro starší členy domácnosti vůči mladším. Možná ani 

všichni netušíte, jakými duchovními pilíři svých rodin jste. Prosím, vytrvejte a životní 

moudrost rádi předávejte svým dětem a vnoučatům. Drazí pedagogové, paní učitelky  
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a páni učitelé, jste postaveni a námi všemi vysláni do boje záchrany vzdělanosti naší 

mladé generace. Bez Vás by žákyně, žáci, studentky a studenti neměli vedení, školy  

a školské instituty by zanikly a vyhaslo by tím povědomí, jak šťastné je být pospolu 

pohromadě pod jednou střechou formačního vzdělávacího školního domu. Ušlechtilost, 

kulturní a intelektuální hodnoty právě Vy uchováváte a předáváte je dál. Děkuji Vám. 

Velmi na Vás záleží. Bůh Vám všem, drazí diecézáni, žehnej!  

Váš Mons. Jan BAXANT biskup litoměřický 

 

Začátek roku, tj. leden a únor 2021 byl v církevním kalendáři veřejně organizovaných 

akcí neblaze poznamenán vládními pandemickými opatřeními. Dne 2. února 2021 

proběhla v Hospici sv. Štěpána oslava 20. narozenin hospice. Ke slavnostnímu 

otevření Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích došlo 2.2.2001. Kvůli epidemiologickým 

opatřením však oslava proběhla pouze krátce, symbolicky a interně pro zaměstnance 

hospice. Paní ředitelka hospice Mgr. Monika Marková, která zde dříve pracovala jako 

vrchní sestra a ve funkci ředitelky je již 8. rokem, poděkovala všem zaměstnancům  

za jejich práci a zdravotníkům za laskavou péči o nemocné. Oslavy se zúčastnil také 

dlouholetý ředitel hospice pan Pavel Česal, který se v minulosti také velice zasloužil  

o jeho stabilizaci a rozvoj. V rámci této komorní akce se zde odehrály klavírní  

a houslové skladby určené zaměstnancům a pacientům zahrály sestry Ludmila  

a Anežka Landovy a na závěr byla sloužena mše svatá panem biskupem Mons. 

Janem Baxantem.  Spolu s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem  

a P. Jozefem Szeligou, byla vysloveno poděkování za 20 let existence hospice. Hlavní 

oslava 20.výročí založení instituce byla přesunuta na červen. Na přelomu 2020  

a 2021 se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Ročník 2020-21 Tříkrálové sbírky byl 

zcela odlišný od těch, které se uskutečnily v předchozích dvaceti letech. Pandemická 

opatření neumožnila koledování v ulicích měst a obcí. Sbírka tak musela upustit  

od tradičního osobního setkání a byla nucena se z velké části přestěhovat  

do virtuálního prostředí. Probíhala online a na vybraných místech byly umístěny 

statické kasičky. Pokud započítáme výnos online kasičky a výnos ostatních 

statických kasiček z okolí Litoměřicka, podařilo se Diecézní charitě Litoměřice získat 

příspěvky ve výši 206 202 Kč, které budou učeny na pomoc potřebným. 

Jarní období nejen v církevním prostředí bylo ve znamení pomalého uvolňování 

situace ve společnosti. Na Květnou neděli (28.3) celebroval biskup litoměřický mši 

Svatou s obřadem žehnání ratolestí v kostele sv. Jakuba Staršího v Litoměřicích, 

započal tím pašijový týden.  Na Zelený čtvrtek 1. dubna 2021 při mši svaté zvané 

„Missa chrismatis“ pronesl v katedrále sv. Štěpána k přítomným kněžím a jáhnům 

litoměřický biskup Mons. Jan Baxant promluvu. Během slavnostní mše svaté, 

spojené také se svěcením nových olejů, obnovili kněží litoměřické diecéze své 

kněžské sliby. Protože nebylo možné pořádat z důvodu stávajících hygienických 

opatření společnou hostinu, přítomní kněží po skončení mše svaté obdrželi na cestu 

balíček s obědem a rozjeli se do svých farností, kde potom večer sloužili mši svatou 

na památku Poslední večeře Páně. Na Velký pátek 2. dubna od 18 hodin sloužil 

litoměřický biskup Mons. Jan Baxant obřady Velkého pátku. Bohoslužba probíhala 

podle Vademeca pro kněze – Velikonoce 2021, které vydala liturgická komise České 
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biskupské konference na základě nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Tento 

rok byly přímluvy doplněné modlitbou za lidi stižené pandemií: 

Modleme se k Bohu, 

který léčí i nejhlubší lidské nemoci, 

za lidi stižené nynější pandemií. 

Kéž uzdraví nemocné, 

milosrdně k sobě přijme zemřelé. 

Kéž odmění a povzbudí obětavé, 

utěší smutné i bezradné 

a vede lidskou vynalézavost tak, 

aby uměla řešit to, co nás tíží. 

Všemohoucí, věčný Bože, 

tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví. 

Vyslyš naše prosby, 

očisti nás jako kdysi Námana 

a svou milostí proměň tuto krizi 

v čas příhodný pro obrácení. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

 

V neděli 4. dubna na Hod Boží velikonoční slavil v katedrále sv. Štěpána litoměřický 

biskup spolu s věřícími Kristovo zmrtvýchvstání. Při mši svaté udělil apoštolské 

požehnání spojené s plnomocnými odpustky. V promluvě vzpomněl tři biblické 

postavy, které se u Ježíšova hrobu jako první dozvěděly o jeho vítězství nad smrtí:  

sv. Marii Magdalskou, sv. Jana a sv. Šimona Petra. Nedělí Zmrtvýchvstání Páně, letos 

připadající na 23.května, začal velikonoční oktáv. Oslava Velikonoc trvající padesát 

dní vrcholila slavností Seslání Ducha svatého (Letnice).  

V květnu – 28.5. 2021 - se napříč diecézí konala již po třinácté Noc kostelů. Na území 

litoměřické diecéze se do akce přihlásilo 214 objektů s 630 programy. Celková 

návštěvnost Noci kostelů v diecézi přesáhla 25 tisíc lidí a oproti minulému roku se 

počet přihlášených míst zvýšil o 31 míst. Na Litoměřicku bylo v rámci litoměřické 

diecéze přihlásilo nejvíc míst, a to v počtu 40. Noc kostelů nově oživila možnost projít 

se po venkovních okruzích po sakrálních památkách (od kostelů, kaplí, až  

po návštěvu křížů u cest). Epidemie koronaviru do konání programů v jednotlivých 

objektech zasáhla lokálně, například v Novém Boru musela být akce zrušena úplně 

nebo v jiných místech výrazně omezena. Do nového pojetí venkovních akcí se zapojili 

např. také litoměřičtí z farnosti Všech svatých se sobotním cyklovýletem (z Litoměřic, 

přes Terezín, až do Doksan s návštěvou kostelů při cestě). Pořadatelé z baziliky  

sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí připravili pro rodiny s dětmi 

„Jablonské sudoku“ - venkovní matematickou hru pro rodiny s dětmi, která se setkala 

s velkým zájmem a zajímavou návštěvností. Mezi významné události, které se 

v rámci Noci kostelů na Litoměřicku udály nelze nezmínit požehnání knihy „Zahořany. 

Cesta časem a prostorem“ jehož autorem je Mgr. Jakub Pátek Ph.D. a kolektiv. 

Požehnání knihy a zahájení programu v kostele spolu s místním duchovním 

správcem P. Jaroslavem Střížem účastnil též litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 
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V rámci Noci kostelů byla připomenuta vzácná osobnost našich dějin a křesťanství, 

jakou byla kněžna a světice sv. Ludmila, od jejíž smrti letos uplynulo 1100 let. Při této 

příležitosti byla během Noci kostelů vystavena putovní zlacená ikona „Sv. Ludmila – 

matka věřících české země“ v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku, tedy v oblasti, 

odkud kněžna Ludmila pocházela.  

Letní měsíce se kulturní a společenský život začal obnovovat a konala se řada akcí. 

Jedna z nich na území našeho města byl varhanní koncert Michala Hanuše v rámci 

Litoměřického varhanního léta, který se uskutečnil 23.6. v katedrále sv. Štěpána 

v Litoměřicích.  O měsíc později, dne 28.7. se taktéž v katedrále konal druhý koncert 

Litoměřického varhanního léta v podání Drahomíry Matznerové a Vladimíra Rejlka. 

Srpen byl také ve znamení hudby. Dne 18.8. se v opět v katedrále uskutečnil koncert 

Litoměřické varhanní léto, tentokrát účinkovali Irena Chřibková, Ivana Ferová a Lenka 

Švehlíková. V rámci 9.ročníku Litoměřických svátků hudby se potom 28.8. v kostele 

Všech svatých uskutečnil první koncert tohoto festivalu, pod taktovkou Tomáše 

Braunera a za účinkování Václava Hudečka, Jiřího Vodičky, Kristýny Kůstkové  

a Romana Janála za doprovodu Plzeňské filharmonie. I přes veškerou snahu 

organizátorů o konání koncertu v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii 

se tento záměr nepodařilo v tomto prostoru uskutečnit a ten se odehrál v neméně 

krásném prostředí kostela Všech svatých na náměstí, který je však kapacitně menší. 

Koncertu předcházela veřejná generální zkouška.  

Podzimní čas zpočátku překypoval optimismem a že život se zdál navrácen  

do normálních kolejí. V průběhu října však počty nakažených opět stoupaly a na konci 

listopadu byl vládou opět vyhlášen nouzový stav. V průběhu celého podzimu se 

konaly společné modlitby nešpor v katedrále sv. Štěpána.  Za přísných hygienických 

podmínek se v tuto dobu mohly konat veřejné akce. Spolek Musica et Education 

uspořádal v kostele Všech svatých benefiční koncert ve prospěch Asociace rodičů 

dětí nevidomých a slabozrakých na podporu hmatově ilustrovaných knížek. 

Účinkovali například Gabriela Beňačková – soprán, Jakub Pustina - tenor, Nikola 

Uramová – soprán, Ráchel Skleničková - klavír a Marta Vašková - klavírní doprovod. 

V říjnu byl papežem Františkem zahájen synodální proces, od 17.října proběhlo 

slavnostní zahájení synody v každé diecézi, tedy i v litoměřické. Koordinátorem  

pro zdejší biskupství se stal generální vikář Mons.Martin Davídek. Jeho pracovní 

skupina začala spolupracovat s jednotlivými farními koordinátori. Tato společenství 

ve farnostech si vyberou jedno téma z 10 předložených tematických okruhů a budou 

se jimi při setkáních zabývat. Výstupy z této práce pak zašlou diecéznímu 

synodálnímu koordinátorovi Mons. Martinu Davídkovi na uvedenou emailovou 

adresu. Ten výstupy se svými spolupracovníky zpracuje a předá R.D. Radku 

Vašinkovi, který je kontaktní osobou pro komunikaci s Generálním sekretariátem ČBK 

a Generálním sekretariátem biskupské synody v Římě. V neděli 17. října 2021 zahájil 

litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté v 10 hodin diecézní část 

synodálního procesu. Mše svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se zúčastnili 

farní synodální koordinátoři vybraní duchovními správci, kteří přijali pozvání 

litoměřického biskupa a připutovali v hojném počtu z celé diecéze. Cílem synody 

2021–2023 bylo „dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, 

rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se 
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jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce 

a rukám navrátí sílu“.  V úterý 2. listopadu 2021 od 15 hodin se na Městském hřbitově 

v Litoměřicích konala vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Vzpomínkovou 

bohoslužbu zahájil přelet dvou „Gripenů“. Tato letadla připomněla československého 

vojenského pilota a válečného stíhače generálmajora Františka Cháberu, který je 

pohřben na litoměřickém hřbitově. Pod centrálním křížem se kromě členů místní 

farnosti sešli také zástupci letectva. Bohoslužbu slova vedl generální vikář Mons. 

Martin Davídek. Boží slovo přečetl litoměřický děkan R.D. Józef Szeliga.  

Po modlitbách za zesnulé se průvod odebral k hrobce litoměřických biskupů, kde se 

přítomní pomodlili za zesnulé pastýře diecéze, za členy litoměřické kapituly, 

profesory teologie, kněze, řeholníky a řádové sestřičky, a také za všechny ostatní 

věrné zbožné zemřelé, jejichž ostatky zde odpočívají. Závěr vzpomínkového setkání 

se odehrál u hrobu generálmajora Františka Chábery, kde přítomné přivítal člen 

Poslanecké sněmovny PČR a 1. místostarosta města Litoměřic Mgr. Karel Krejza.  

Za přítomnosti zástupců vzdušných sil Armády ČR, mj. 211. taktické letky, která nese 

čestný název „generála Františka Chábery“, přečetl starozákonní žalm kaplan 

letectva. Přítomní pamětníci zavzpomínali na vzácnou osobnost generálmajora  

a vzpomínku u hrobu uzavřel modlitbou generální vikář Mons. Martin Davídek.  

Ve čtvrtek 14. října 2021 se setkal ve své rezidenci litoměřický biskup Mons. Jan 

Baxant se starosty měst a obcí. Přes sto představitelů místní samosprávy, kteří se 

zúčastnili setkání, v krátké promluvě litoměřický biskup seznámil se svými 

spolupracovníky a také nastínil záměr litoměřické diecéze předávat sakrální objekty 

do majetku obcí, neboť tyto objekty většinou tvoří místní dominanty a jsou nedílnou 

součástí našich měst a obcí. V promluvě mj. biskup poděkoval přítomným 

starostkám a starostům za jejich práci pro spoluobčany v období pandemie a také 

popřál mnoho sil k práci, která je často obtížná a nevděčná. Setkání pak pokračovalo 

osobními rozhovory a vzájemným sdílením zkušeností. Na Štědrý večer se 

uskutečnila v kostele Všech svatých mše Svatá pro rodiny s dětmi a na Boží hod 

vánoční se uskutečnila mše v katedrále sv. Štěpána. Na svátek svatého Štěpána 

26.12. byla v katedrále uskutečněna Svatoštěpánská poutní slavnost katedrály a 

modlitba nešpor. Ve stejný den v kostele Všech svatých proběhl vánoční koncert 

Cantica Bohemica. Poslední den v roce byla sloužena děkovná bohoslužba 

v katedrále sv. Štěpána.   

Diecézní charita Litoměřice jakožto člen Charity ČR provozovala pro území 

litoměřické diecéze v roce 2021 nestátní sociální zařízení a služby jako jsou charitní 

ošetřovatelské služby, charitní pečovatelské služby, služby sociální prevence, 

poradenské centrum Litoměřice a další střediska pomoci jako například 

Dobrovolnické centrum Litoměřice, Asistované kontakty, charitní šatník, potravinovou 

a materiální pomoc. Diecézní charita také pracovala na zahraniční rozvojové 

spolupráci v Mongolsku. Přímo v Litoměřicích působila tato zařízení: Středisko 

sociální prevence a humanitární pomoci, charitní ošetřovatelská služba, pečovatelská 

služba, Domov na Dómském pahorku, charitní domov sv. Zdislava, poradna  

pro hendikepované a gastronomické služby – rozvoz obědů. Charita přijala  

ve sledovaném roce dotace na investiční a provozní účely od Ústeckého kraje, 

ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí, měst a obcí a drobných dárců. V roce 
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2021 oslavila 30 let od svého založení a při této příležitosti proběhl 4.11. pro 

zaměstnance slavnostní večer v divadle K. H. Máchy. O letních prázdninách se 

uskutečnily 4 turnusy příměstských táborů pro děti.  Byly dokončeny práce  

na projektové dokumentaci na vybudování tří nových bytových jednotek v domě  

v Počaplech u Terezína. Po úspěšné realizaci budou byty sloužit pro poskytování 

sociálních služeb nebo jako byty určené pro sociální bydlení. Došlo k rozšíření  

a profesionalizaci služby Asistované kontakty, které zprostředkovávají kontakt mezi 

rodiči a jejich dětmi v obtížných rodinných situacích. Charitní ošetřovatelské služby 

byly dovybaveny dalšími diagnostickými přístroji, nebo přístroji pro kvalitnější 

poskytování péče klientům přímo v domácím prostředí.  Z postu ředitelky ohlásila 

svůj odchod ředitelka Charity Litoměřice paní Růžena Kavková. 

 

Českobratrská církev evangelická v Litoměřicích 

Podle sčítání lidu v roce 2021 se k této církvi přihlásilo 32 577 členů, má 254 farních 

sborů ve čtrnácti seniorátech a 207 kazatelů (160 mužů a 47 žen). Vedle 

bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se 

zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, 

nápravných zařízeních či uprchlických táborech. Od litoměřického sboru je 

neoddělitelné středisko Diakonie. Diakonie vznikla jako nestátní nezisková 

organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Hlavním 

orgánem Diakonie je dozorčí rada, ta se v roce 2021 skládala z předsedkyně Jany 

Kellnerové, a členů Mgr. Zdenka Bárty, Moniky Dufkové, Ing. Jaromíra Křivohlavého, 

MUDr. Sylvie Kubcové, Danuše Opočenské, Evy Radimské, MUDr. Marie Štětinové  

a za zaměstnance Ing. Tomáše Derfla. V průběhu roku 2021 se dozorčí rada sešla 

celkem 4x k řádnému jednání.  Správní rada, složená z předsedkyně Ireny Opočenské 

a členů Zuzany Matějovské, Bc. Lucie Matulové a Mgr. Vladimíra Tomášové.  V roce 

2021 se správní rada sešla ke svým řádným schůzím celkem 6x. Kromě toho se 

statutární zástupkyně scházely operativně dle konkrétní potřeby na mimořádných 

schůzkách k dílčímu jednání. Služby provozované Diakonií se dělily na dva základní 

druhy, na služby sociální a na služby ostatní. Ostatní služby byly ve sledovaném roce 

Domov pro matky s dětmi v Liškově ulici, Centrum denních služeb a podpora 

samostatného bydlení v Rooseveltově ulici, Sociálně terapeutické dílny a chráněné 

bydlení v Terezíně, Sociální rehabilitace v Teplické ulici. V sociálních službách byly 

Diakonií provozovány Čajovna Hóra a sál Oka-mžik, chráněné dílny, dřevodílna a 

nábytková dílna v Kamýcké ulici a restaurace Klobouk v Terezíně. Covidová 

pandemie se prohnala také Diakonií. V roce 2021 Diakonie hospodařila s 53 mil Kč  

a díky úctyhodnému výkonu restaurace skončilo v zisku i přesto, že nedosáhla  

na gastro covidové státní dotace. Její celkové tržby činily cca 4 miliony korun. Nejvíc 

pandemií utrpěla čajovna Hóra, kterou různá vládní opatření poznamenala na 

návštěvnosti.  Každá služba provozovaná Diakonií Litoměřice se řídila jinými pravidly, 

vycházejícími z vládních nařízení v daný čas pro daný typ zařízení. Z Výroční zprávy 

se dozvídáme, že například provoz restaurace v Terezíně zachraňoval a pomohl 

finančně překlenout některé provozy napříč Diakonií.  

V květnu 2021 odstartovala spolupráce s firmou Hartex CZ s.r.o., s projektantem 

Karlem Štěpánkem a stavebním dozorem Jaromírem Křivohlavým. Díky evropským 
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fondům započala rekonstrukce objektu v Kamýcké ulici. Zde již sídlící chráněné dílny 

stavební práce nezastavily a navzdory stavebnímu ruchu se zde vyrábělo, jak to jen 

šlo. Na konci roku bylo otevřeno Chráněné bydlení na míru pro dospělé osoby  

s mentálním postižením. Jeho budoucí obyvatelé se už těší a směle trénují.  

Do přípravy fungování nové služby jsou zapojeni pracovníci napříč celým střediskem. 

V rámci charitativní aukce v listopadu 2021 byla díky štědrým darům získána částka 

přes 1 milion korun na objekt v Kamýcké ulici. V prvním zářijovém dni jsme zase  

v rámci spolupráce s evangelickou farností v Ústí nad Labem získali nové kolegyně. 

Ústecká farnost zde připravuje nový úsek Diakonie, v současné době rekonstruuje 

prostory a na podzim sledovaného roku byla otevřena. Naši tři dlouholetí pracovníci 

získali prestižní celorepubliková ocenění: Titul Zdravotně postižený zaměstnanec 

roku 2021 obdrželi Iveta Merhoutová a Jan Kuchař, Pečovatelkou roku 2021 se stala 

Mgr. Lenka Vašutová. Ta převzala i poděkování od pana starosty Chlupáče za práci 

Domova pro matky s dětmi. Celorepubliková diakonická sbírka Krabice od bot před 

Vánoci udělala velkou radost téměř 250 dětem. Diakonie zaměstnala v roce 2021 

celkem 165 pracovníků, přičemž poskytla pracovní uplatnění 112 osobám se 

zdravotním postižením. 

V roce 2021 byly projekty Diakonie podpořeny ze zdrojů:  

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – velký dotační program - Centrum 

denních služeb, Sociálně terapeutické dílny Terezín, Sociální rehabilitace, Chráněné 

bydlení Terezín  

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSÚK 3 – dotace z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu 

Ústeckého kraje - Domov pro matky s dětmi, Podpora samostatného bydlení  

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – malý dotační program - Centrum 

denních služeb, Sociálně terapeutické dílny Terezín, Sociální rehabilitace, Chráněné 

bydlení Terezín, Podpora samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi 

Město Litoměřice – dotace na sociální služby - Centrum denních služeb, Sociální 

rehabilitace  

Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice - 

Pokračování služeb terapeuta pro klienty sociálních služeb v Litoměřicích  

Úřad práce v Litoměřicích - Chráněná pracovní místa ve Středisku Diakonie ČCE  

Potravinová banka Ústeckého kraje - Potravinová a materiální pomoc nejchudším 

osobám II. – podpořeno finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším 

osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové  

a materiální pomoci 

APSS ÚK - Vystoupení Chantal Poullain na Společenském večeru Diakonie ČCE - 

Krabice online – podpora klientek v Domově pro matky s dětmi Ústecká komunitní 

nadace - Studenti pořádali další z veřejných debat (přesunuto z roku 2020)  

Podpora v souvislosti s pandemií Covid 19: Ministerstvo práce a sociálních věcí – 

Program podpory E 

Investiční projekty:  

Kamýcká 2303, Litoměřice - Chráněné bydlení na míru: Otto per Mille (Valdenská 

evangelická církev - Itálie) - Chráněné bydlení na míru; IROP - Chráněné bydlení na 

míru 
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Kamýcká 2303, Litoměřice - chráněné dílny: Moneta grant - keramická pec do 

chráněné dílny; Nadace ČEZ - keramická pec do chráněné dílny 

Projekty, na nichž Diakonie ČCE participovala byl Fond Hennlich administrovaný 

Ústeckou komunitní nadací a projekt Rozvíjíme pouto s přírodou mladých 

dobrovolníků určený klientům Diakonie. 
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9. Sport 
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V roce 2021 omezovala provozování většiny sportů epidemie koronaviru. V době 

uzavírek veřejných prostor byla sportoviště uzavřena a v obdobích, kdy omezení 

neplatila se aktivit mohli účastnit pouze ti, kteří se mohli prokázat prodělaným 

očkováním, nebo imunitou po prodělání infekce. Mnoho klubů se pak potýkalo 

s nákazami v kolektivech, kdy se často musely na poslední chvíli rušit domluvené 

zápasy a sportovní akce. Mládežnické oddíly se pak potýkaly s tím, že si mladí během 

epidemie odvykli sportovat a nefungoval nábor nových zájemců o sportování.  

I přes tyto potíže se většina organizovaných soutěží a závodů uskutečnilo, většina 

bohužel s omezeními, nekompletní a často bez diváků.  

Mezi nejúspěšnější sportovní kolektivy v Litoměřicích se tradičně počítali 

basketbalisté Slavoje a v roce 2021 i hokejisté Kalichu Litoměřice, kterým se dařilo 

zejména v základní části soutěže.  

V roce 2021 proběhly letní olympijské hry v Tokiu, kronikáři nemají zprávy o tom, že 

by se jich jako sportovec účastnil někdo z našeho města.  
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Ve městě působí množství sportovních klubů, zde je tabulka sportovních spolků 
působících na území města v roce 2021.   

spolek 

počet 
členů 

celkem dospělí 
děti a 

mládež 

Slavoj Litoměřice, z.s. 576 333 243 

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP   442 281 161 

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 431 238 193 

HC Stadion Litoměřice, z. s.  275 56 219 

FK Litoměřicko, z.s. 274 66 208 

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 264 67 197 

Taneční škola Funky Dangers z. s. 263 20 243 

TJ Sokol Litoměřice 197 147 50 

Plavecký klub Litoměřice, z. s.  179 22 157 

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 155 0 155 

Cyklistický klub Slavoj Terezín, zapsaný spolek  150 68 82 

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. 142 3 139 

Sport Judo Litoměřice, z.s. 141 20 121 

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 132 29 103 

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 116 48 68 

Karatedó Steklý, z.s. 112 16 96 

TJ Slovan Litoměřice z.s. 110 29 81 

DMC Revolution, z.s.  100 0 100 

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice 79 8 71 

Trampolíny Litoměřice, z.s. 72 10 62 

LTM Bikers  71 40 31 

Beach Club Litoměřice - spolek 70 42 28 

SK Box Litoměřice, z.s. 66 30 36 

TAPOS Litoměřice, z.s. 59 12 47 

Litoměřická šachová škola spolek 51 6 45 

Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 49 30 19 

KRK triatlon z.s. 48 26 22 

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 47 25 22 

Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.  45 37 8 

Spolek Stáje Čeřeniště 42 8 34 

JC Litokan Litoměřice, z.s. 41 6 35 

BOGI SPORT klub, z.s. 40 0 40 

Isshin Kan z.s. 32 7 25 

Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate 28 15 13 
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10. Volby 
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Osmého a devátého října 2021 se konaly jediné volby v tomto roce, a to volby  
do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Občané měli možnost zvolit 
své zastupitele do parlamentu 
Předvolební situace 
Od posledních voleb do Poslanecké sněmovny vládla v České republice menšinová 
vláda složená z ministrů politického hnutí ANO a České strany sociálně 
demokratické. Tichou podporu této vládě poskytovali poslanci Komunistické strany 
Čech a Moravy a v případě potřeby také hnutí Svoboda a přímá demokracie. Hlavními 
opozičními stranami byla Občansko-demokratická strana, Piráti, TOP 09 a Starostové 
a nezávislí. I přes to, že byla vláda menšinová a od začátku se potýkala s problémy 
premiéra Andreje Babiše, který čelil obviněním ze zneužívání evropských dotací, 
střetu zájmů a dotačních podvodů, vydržela vládnout celé volební období. Od roku 
2019 se navíc musela potýkat s bezprecedentní hrozbou koronavirové epidemie, jíž 
„padlo za oběť“ několik ministrů zdravotnictví, ale nakonec také vicepremiér a 
předseda ČSSD Jan Hamáček, kterého dostihlo podezření, že chtěl v Rusku dojednat 
dodávky vakcíny proti koronaviru výměnou za utajení zjištění tajných služeb, že 
výbuch vojenského skladu ve Vrběticích zorganizovala ruská tajná služba GRU. To jak 
vláda ANO a ČSSD čelila epidemii se těžko hodnotí z tak krátkého odstupu, ale podle 
počtu zemřelých v důsledku tohoto viru, který byl v přepočtu na počet obyvatel 
jedním z největších na světe, to žádná sláva nebyla.  
Nevládní politické strany měly tedy množství silných argumentů, které mohly 
v předvolební kampani využít. Relativně nedlouho před volbami všechny zaskočil 
rozsudek Ústavního soudu, který rozhodl, že stávající systém počítání volebních 
hlasů, který zvýhodňuje strany, které dostanou více hlasů před stranami s menším 
počtem voličů, je protiústavní. Narychlo se musel schválit nový volební zákon, který 
mimo jiné usnadňoval tvorbu předvolebních koalic politických stran a hnutí. 
Volební kampaň 
Zjednodušeně lze říci, že předvolební kampaň se nesla v duchu všichni proti ANO  
a Babišovi. Demokratické pravicové a liberální strany se soustředily hlavně  
na zneužívání pravomocí a střetu zájmů premiéra Babiše, který ještě před 
koronavirem musel čelit největším demonstracím od dob sametové revoluce. Dále 
poukazovaly na to, že vláda během let hospodářského růstu neustále zvyšovala 
schodek státního rozpočtu a výdaje státu v krizových letech 2020 a 2021 se pak 
zcela vymkly kontrole. I přes všechny aféry a problémy, kterým muselo hnutí ANO 
čelit, byla jejich podpora v předvolebních průzkumech stále velká a asi proto využily 
opoziční strany nového volebního zákona k vytvoření dvou silných volebních koalic. 
Piráti (v průzkumech nejsilnější opoziční strana) se spojili s hnutím Starostové  
a nezávislí. Druhou volební koalici pak vytvořila ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Předvolební 
průzkumy dávaly těmto koalicím dobrou šanci ve volbách uspět. 
Velkou krizí procházely levicové strany. ČSSD se účastí ve vládě s hnutím ANO zcela 
vyčerpala a posledním hřebíkem do pomyslné rakve byla výše zmiňovaná aféra 
předsedy strany Jana Hamáčka. KSČM sázela na svou klasiku, zlepšování podmínek 
seniorů, boj proti liberálním hodnotám a podpora politiky Ruské federace. Mnoho 
jejich voličů komunistům vyčítalo jejich tichou podporu vlády, kterou ovládá jeden 
z největších kapitalistů v České republice. Populistické pravicové hnutí SPD se 
soustředilo na kritiku EU, liberálních hodnot a protikoronavirovým omezením. 
Nejsilnější politickou stranou před volbami, i ve všech průzkumech, bylo vládní hnutí 
ANO, které muselo odrážet kritiku všech ostatních politických stran ohledně 
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nezvládnutého boje proti kovidu. Zároveň ale šikovně využívalo svoji štědrou sociální 
politiku, kdy neváhalo vynakládat miliardy ze státního rozpočtu, aby získalo podporu 
své hlavní voličské skupiny – občanů nad 60 let. Touto politikou hnutí ANO dokonale 
„vyluxovalo“ voliče levicových stran ČSSD a KSČM. 
Ostatní strany a politická hnutí, která neměly zastoupení v parlamentu, nehrály  
ve volbách velkou roli. Naděje na překonání hranice pěti procent mělo hnutí PŘÍSAHA, 
které založil bývalý elitní vyšetřovatel Robert Šlachta, který v kampani před volbami 
kritizoval úplně všechny a lákal voliče na boj proti korupci. 
Novinkou těchto voleb byla skupina stran a hnutí, které využívaly situace, jaká vznikla 
během boje proti pandemii kovidu a lákaly voliče na různé konspirační teorie v boji 
proti očkování, omezování pohybu osob, politice EU a vůbec demokracii.  
Protože předvolební kampaň probíhala v podmínkách kovidové epidemie, nekonala 
se žádná velká předvolební shromáždění. Souboje politiků se spíše soustředily  
na různé debaty v médiích a na sociálních sítích. Na náměstí v Litoměřicích se 
objevilo pár stánků politických stran. Na návštěvu s občany přijeli někteří vrcholní 
zástupci včetně premiéra Babiše, nebo předsedy Pirátů Bartoše, ale vesměs velký 
zájem občanu nevzbudili. 
 
Kandidující litoměřičané 
V Ústeckém kraji podalo kandidátní listinu do voleb 17 stran a hnutí (v celé ČR jich 
bylo 22).  
Zajímavé bylo to, že volební obvod v Ústeckém kraji byl vylosován pro započítávání 
hlasů občanů volicích v zahraničí a také to, že zde kandidovali předsedové dvou 
nejsilnějších stran, Andrej Babiš za ANO a Ivan Bartoš, předseda Pirátů (ani jeden 
z Ústeckého kraje nepochází). 
Z občanů města Litoměřice se na kandidátních listinách objevili tito: 
 

• Lenka Simerská, č. 1 Strana zelených 
• Renata Kutina Vášová, č. 12 Strana zelených 

• Kateřina Szaffnerová, č. 20 Strana zelených 

• Dominik Hanko, č. 4 SPD 
• Václav Zítek, č. 20 SPD 

• Josef Richter, č. 20 Trikolora Svobodní Soukromníci 
• Jaroslav Sepp, č. 8 Aliance pro budoucnost 

• Karel Krejza, č. 1 koalice SPOLU (ODS) 
• Pavlína Kodytková, č. 14 koalice SPOLU (ODS) 

• Kateřina Stojanová, č. 4 koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ (Piráti) 
• Kateřina Stibalová, č 20 koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ (Piráti) 

• Ondřej Štěrba, č. 9 ANO 
 
Z těchto kandidujících občanů Litoměřic byl do poslanecké sněmovny zvolen pouze 
místostarosta města pan Karel Krejza.  
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Výsledky voleb 
Celorepublikové výsledky stran a koalic, které překročily hranici 5 %, byly při volební 
účasti 65,43 % následující: 
 

1. SPOLU   1 493 905 hlasů 27,79 %  
2. ANO    1 458 140 hlasů 27,12 % 
3. PIRÁTI a STROSTOVÉ 839 776 hlasů 15,62 % 
4. SPD    513 910  9,56 % 

 
Do parlamentu nebyli zvoleni zástupci ČSSD (4,65 %) ani KSČM (3,60 %) hlasů. Těsně 
pod hranicí pěti procent skončilo hnutí PŘÍSAHA (4,68 %). 
 
V samotných Litoměřicích byla volební účast mírně nadprůměrná 66,04 % a občané 
hlasovali následovně: 
 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

20 ANO 2011 3 557 29,25 

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 2 980 24,5 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 2 213 18,2 

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 1 145 9,41 

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 504 4,14 

18 Komunistická str.Čech a Moravy 477 3,92 

5 Česká str.sociálně demokrat. 405 3,33 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 375 3,08 

1 Strana zelených 206 1,69 

3 VOLNÝ blok 117 0,96 

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 43 0,35 

2 Švýcarská demokracie 37 0,3 



130 
 

9 Aliance pro budoucnost 36 0,29 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 19 0,15 

16 Koruna Česká (monarch.strana) 18 0,14 

10 Hnutí Prameny 16 0,13 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 11 0,09 

 
Občané Litoměřic, kteří byli na kandidátních listinách získali v litoměřickém volebním 
okrsku následující počet preferenčních hlasů: 
 

• Lenka Simerská  35 

• Renata Kutina Vášová 23 
• Kateřina Szaffnerová 10 

• Dominik Hanko  131 
• Václav Zítek   78 

• Josef Richter  28 
• Jaroslav Sepp  1 

• Karel Krejza   318 

• Pavlína Kodytková  282 
• Kateřina Stojanová  281 

• Kateřina Stibalová  169 

• Ondřej Štěrba  565 
 
Výsledky hlasování v Litoměřicích vesměs odrážejí celorepublikové hlasování 
s několika málo rozdíly. Hnutí ANO získalo o něco více procent hlasů, než byl 
republikový průměr, což lze vysvětlit tím, že firmy Andreje Babiše zaměstnávají 
v regionu stovky lidí. Více hlasů, než byl republikový průměr získala i koalice Pirátů  
a Starostů. Za oba subjekty tu navíc kandidovali jejich lídři. 
Povolební vyjednávání 
Do Poslanecké sněmovny se dostali zástupci pouze čtyř subjektů. Hnutí ANO získalo 
72 mandátů, koalice SPOLU pak 71, Piráti a Stan 37 a SPD 20 mandátů. Opoziční 
strany sdružené ve dvou koalicích tedy získaly pohodlnou většinu 108 poslankyň  
a poslanců. Překvapením a zklamáním byl zisk pouhých čtyř mandátů Pirátů v rámci 
koalice se Starosty a nezávislými, protože v předvolebních průzkumech se Piráti 
umisťovali na 2. až 3. místě společně s ODS. Z poslanecké sněmovny úplně vypadly 
levicové strany ČSSD a KSČM.  
Obě koalice pravicových stran už dlouho před volbami avizovaly vládní spolupráci  
a následná povolební jednání byla poměrně rychlá a hladká. Jedinou zarážející věcí 
bylo jednání a stav prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten před volbami otevřeně 
podporoval hnutí ANO a částečně také SPD. Kvůli jeho zhoršujícímu se zdravotnímu 
stavu se ale nijak aktivně před volbami neangažoval. Po skončení hlasování jel  
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do Lán za prezidentem jednat premiér Babiš, ale zastihl prezidenta ve stavu, který 
vyžadoval akutní hospitalizaci. Prezident strávil ve vážném stavu v nemocnici několik 
týdnů a nemohl tak bezprostředně zasahovat do povolebních vyjednávání. 
I přes to ale pověřil lídra nejsilnější strany z koalice SPOLU Petra Fialu vyjednáváním 
o sestavení vlády. Fialou sestavená vláda získala důvěru nové poslanecké sněmovny 
a prezident jmenoval všechny navržené ministry. V opozici zůstalo hnutí ANO a SPD.  
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11. Počasí a přírodní poměry 
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Počasí na Litoměřicku bylo v roce 2021 spíše průměrné. Po předchozích letech, kdy 
zdejší oblast trápila sucha bylo srážek poměrně dost, a to dokonce i sněhových. Zima 
i začátek jara bylo chladněji než obvykle a lidé, kteří byli kvůli kovidu spíše doma si 
připlatili za topení. Sněhu bylo dost na horách i v nižších polohách, bohužel kvůli 
různým kovidovým uzávěrám a omezením si lidé lyžování moc neužili. Chladné 
počasí se udrželo až do poloviny dubna. Pozdější nástup jara byl znát i na 
zahrádkách, kdy byla veškerá vegetace o několik týdnů pozadu. Průměrné jarní 
teploty byly nejchladnější od roku 1997. Květen a červen, kdy se děti vrátili do 
školních lavic bylo počasí teplé a slunečné. To platilo i o červenci, ale srpen byl spíše 
chladnější s častými srážkami. V září bylo ještě letní počasí a téměř celý říjen vládlo 
tzv. babí léto. Konec podzimu byl chladný a po mnoha letech napadl v Litoměřicích 
sníh na začátku prosince a udržel se po několik dní. Před vánočními svátky přišlo 
tradiční oteplení a Vánoce byly opět na blátě.  
Detailní údaje o počasí jsou v této kapitole převzaty z údajů meteorologické stanice  
v blízkých Doksanech.  
Zima: pohledem několika posledních let byla zima 2021 chladnější, ale podle 
dlouhodobého průměru nijak nevybočovala. V lednu bylo několik dní, kdy se teploty 
držely pod bodem mrazu celý den. Výjimkou byl 22. leden, kdy se teplota přes den 
vyšplhala na 12 °C. 12. – 14. ledna bylo velmi větrno s nárazy větru až 50 km/h. Ve 
třetím lednovém týdnu se udržela malá sněhová pokrývka. Na konci měsíce 29. ledna 
ale napadlo 10 cm sněhu, který se udržel až do 20. února. Tak dlouhé období se 
sněhem v Litoměřicích nebylo několik let zpět. Nejvyšší sněhová pokrývka byla 
v druhém únorovém týdnu 18 cm! Pro lidi a zejména děti, které byly zavřené kvůli 
kovidu doma to znamenalo alespoň nějaké rozptýlení a důvod vyrazit ven na 
sáňkách. V kopcích nad Litoměřicemi prošlapali nadšenci několik tras na běžkové 
lyžování a mnozí lidé toho s chutí využili. V období mezi 6. a 17. únorem se teploty 
držely hluboko pod nulou, 14. a 15. února byly dokonce zaznamenány teplotní 
rekordy -19,5 °C resp. -22,1 °C. Na konci února všechen sníh roztál a žádný už 
nenapadl. V březnu pak byly teploty přes den vždy nad bodem mrazu, ale v noci často 
klesaly pod nulu, což zapříčinilo opožděný start vegetace rostlin. Březen 2021 byl 
také hodně větrný. Větrných dnů s nárazy větru nad 40 km/h bylo deset, největší 
náraz byl zaznamenán 13. března – rekordních 94 km v hodině! 
Jaro: jasným počasím, kdy v noci klesaly teploty až na -5 °C a odpoledne stouply až k 
+ 20 °C. Extrémem byl 30. březen, kdy byla ráno teplota -1 °C a přes den vystoupala 
na rekordních + 23,3 °C, což představuje změnu 24 °C v jednom dni. První polovina 
dubna přinesla pravé aprílové počasí, teploty se rychle měnily, bylo velice větrno a 
slunečno, bohužel srážek mnoho nebylo. Nárazy větru nad 40 km/h se objevily 
v dubnu celkem ve 14 dnech. Ranní minimální teploty se dlouho udržely velmi nízko – 
ranní mrazík se objevil v dubnu dokonce 20x, a protože bylo slunečno odpolední 
teploty pak obyčejně stoupaly na +15 až + 20°C. Ani v květnu se ráz počasí moc 
nezměnil, dále bylo ráno velmi chladno. Celý měsíc bylo velmi větrno (16 dní nad 40 
km/h), naštěstí přišly i celkem vydatné srážky, což pomohlo zemědělcům. Za zmínku 
stojí tři velice teplé dny 9. – 11. května, kdy se teplota vyšplhala na 27, resp. 29 °C. 
Pro 10. květen bylo 29 °C historickým rekordem. Začátkem června odstartovalo léto. 
Pouze jeden den v červnu se teplota nedostala nad 20 °C a poslední jarní týden se 
teploty pohybovaly nad třicítkou. Od 16. do 21. června bylo 30, 32, 33, 34, 34 a 33 °C. 
Během prvních tří červnových týdnů vůbec nepršelo.  
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Léto: začalo v roce 2021 deštivě, propršel celý poslední týden v červu a do poloviny 
července pršelo téměř každý den. Teploty ale byly příjemně letní mezi 25–30 °C a 
nijak nevybočovaly z průměru. Srpen pak byl spíše chladnější s častým deštěm, 
hlavně v první polovině měsíce a v posledním týdnu měsíce. Začátek září byl teplý a 
slunečný a poslední letní týden byl velmi chladný a celý propršel.  
Podzim: zbytek září a s pár výjimkami celý říjen panovalo tzv. babí léto. Krásné 
slunečné počasí, ráno chladno a odpoledne teploty kolem dvaceti stupňů. Ranní 
teploty začaly poměrně brzo klesat pod nulu. První záporná teplota byla 
zaznamenána 9. října, 10. a 11. padly dokonce mínusové rekordy – 2,8 a – 4,1 °C. 
Mrazivých rán bylo v říjnu celkem 11. Kladný teplotní rekord pak 20. října, kdy se 
teplota dostala na příjemných +22,7 °C. Listopad byl podle dlouhodobých dat 
teplotně průměrný, ale ve srovnání s posledními roky byl o dost chladnější. Odpolední 
teploty se jenom 7x vyšplhaly nad 10 °C (nejvíce 12 °C) a v závěru měsíce pak bylo 
velmi chladno. Podobné to bylo i v prosinci, kdy sněžilo na přelomu prvního a 
druhého týdne. Desátého napadlo dokonce 6 cm sněhu, který se udržel další 4 dny. 
Před svátky ale přišla tradiční obleva a všechen sníh roztál. Do konce roku pak už 
žádný nenapadl. Nejchladnější den v prosinci bylo na Štěpána -12 až -3 °C. Poslední 
dva dny v roce se to otočilo a padly kladné teplotní rekordy 30. 12. bylo +12,3 °C a na 
Silvestra dokonce +14,7 °C.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Prameny 

Kronikáři čerpali z tištěných i elektronických médií jmenovitě: 

• Časopis Sv. Zdislava 

• Dnešní Litoměřicko  

• Litoměřický deník 

• Litoměřicko24 

• Radniční zpravodaj 

• Údaje českého statistického úřadu 

• Údaje českého hydrometeorologického ústavu 

• Výroční zprávy: města Litoměřice, Státního oblastního archivu, Severočeské 

galerie výtvarného umění, Oblastního muzea v Litoměřicích, Diakonie, Diecézní 

charity Litoměřice 

• Webové stránky: město Litoměřice, pořádaných akcí, litomericko24, 

zpravodajský portál iDnes.cz, Oblastní galerie výtvarného umění, Oblastní 

muzeum Litoměřice, Diakonie, Farní sbor Českobratrské církve evangelické a 

mnohé další 

• Závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace, ORP Litoměřice 2020-21,2021-

22 

• Wikipedie 

 


