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Hlavní celosvětové události roku 2020 

Bezesporu nejdůležitější událostí roku 2020 byla pandemie viru SARS-CoV-2, neboli 
koronaviru, která ovlivnila životy snad všech obyvatel planety a měla velký vliv  
na vývoj ostatních důležitých události roku.  

Brexit: od 1. února byly země Velké Británie v tzv. přechodném období, kdy se 
vyjednávalo o podmínkách odchodu země z Evropské unie. I přes potíže, které 
způsobila pandemie se podařilo v závěru roku dosáhnout dohody o vzájemných 
obchodních a jiných podmínkách, které určí, v jakém režimu budou vzájemné vztahy 
vypadat po oficiálním odchodu Spojeného království ke konci roku 2020.  

Hospodářský útlum: s tím, jak se virus SARS-CoV-2 začal šířit světem, docházelo 
v různých zemích k částečnému, nebo až úplnému zastavení nezbytně nutných 
ekonomických odvětví. Jak se státy snažily zamezit rozšíření epidemie, docházelo 
nejprve k zastavení mezinárodní dopravy osob, což mělo obrovský dopad  
na turistický průmysl a následně na všechny ekonomické obory na něj navázané 
(letecká doprava, ubytovací služby, restaurace a zábavní průmysl, cestovní kanceláře 
a mnoho dalších). Následně, jak epidemie sílila, se mnoho zemí rozhodlo  
pro částečné, nebo dokonce úplné omezení pohybu osob uvnitř jednotlivých zemí.  
Do povědomí všech se dostal nový výraz lock-down, tedy omezení pohybu osob  
na určeném místě. Zavíralo se všechno, co nebylo nezbytně nutné pro chod 
společnosti – školy, obchody, kulturní instituce, úřady, prakticky veškeré služby tak, 
aby se dosáhlo co největšího omezení kontaktů mezi lidmi. Výsledkem byl 
ekonomický pokles, kolaps na burze a propad cen některých komodit. Naštěstí s tím, 
jak jednotlivé vlny epidemie odcházely, se podařilo ekonomiku vždy nějak oživit.  

Hnutí Black Lives Matter: v květnu opět vzplál požár problémů s rasovou  
a menšinovou segregací v USA. Impulsem byl policejní zásah, při kterém zcela 
zbytečně zemřel afroameričan Georg Floyd. Následovala vlna protestů po celé zemi,  
a nakonec po celém světě. Černošské a jiné menšiny se protesty snažily upozornit  
na situaci, kdy díky zakořeněnému rasismu nemají rovné šance, jako příslušníci 
většinového obyvatelstva. Protože rok 2020 byl v USA zároveň volebním rokem, mělo 
toto hnutí velký vliv na mínění obyvatelstva a následném výsledku prezidentských 
voleb.  

Prezidentské volby v Bělorusku: v roce 2020 svitla v Bělorusku naděje, že by  
při plánovaných prezidentských volbách mohlo dojít ke změně, a že opoziční politické 
směry by snad mohly získat dostatečnou sílu k tomu, aby skončila tři desetiletí 
dlouhá nedemokratická vláda Alexandra Lukašenky. Už dlouho před volbami se 
totalitní režim snažil ztížit kandidaturu opozičním politikům na post prezidenta země  
a pod nejrůznějšími záminkami jim zakazoval se voleb účastnit. Situace se nakonec 
vyvinula tak, že nejviditelnější opoziční političkou, které bylo umožněno do voleb 
kandidovat, se stala Svjatlana Cichanouská, manželka zatčeného opozičního vůdce. 
Během voleb bylo zřejmé, že Cichanouská má velkou šanci na dobrý výsledek. 
Ohlášené výsledky však ukazovaly na jasné vítězství Lukašenka, což vzbudilo velké 
podezření na falšování výsledků. Podporovatelé opozice vyšli do ulic a po celé zemi 
vypukly protesty, které byly tak velké, že se v jeden okamžik zdálo, že režim padne. 
K tomu však nedošlo, s podporou Ruska a brutálních zásahů speciálních jednotek 
proti demonstrantům a opozičním vůdcům dokázal totalitní režim situaci ustát. Paní 
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Cichanouská byla násilím odvezena ze země a od té doby se pro svůj boj snaží 
sehnat podporu v demokratických zemích.  

Katastrofická exploze v Bejrůtu: v srpnu svět obletěly šokující záběry obrovské 

exploze v hlavním městě Libanonu Bejrůtu. V přístavu došlo k požáru haly, kde  

se skladovalo obrovské množství ledku, který následně explodoval s takovou silou, že 

byla zničena obrovská část města. Při tragédii zemřelo přes 200 lidí, dalších šest tisíc 

se zranilo. O střechu nad hlavou přišlo kvůli neštěstí zhruba 300 tisíc lidí. Během 

následujících týdnů záchranáři prohledávali a odklízeli trosky. Přímo na místě 

pomáhali také Češi, operace ale komplikovala složitá politická situace v Libanonu. 

Utahování šroubů v Rusku: V půlce prázdnin hlasovali občané v Rusku  

v referendu o změně ústavy. Stěžejním bodem bylo anulování funkčního období 

prezidenta Vladimira Putina, díky čemuž by mohl teoreticky vládnout do roku 2036. 

Vize stabilního ochránce Kremlu se Rusům zalíbila a ústavní změny v referendu 

posvětili. Pro bylo 78 procent hlasujících. Tento akt dále potvrzuje, že autoritativní 

ruský režim posiluje a normalizace vztahu s demokratickými zeměmi je 

v nedohlednu.  

Prezidentské volby v USA: v listopadu 2020 rozhodovali Američané ve volbách 

o tom, kdo bude jejich zemi v následujících čtyřech letech vést. Post prezidenta 

obhajoval Donald Trump s viceprezidentem Mikem Pencem, zástupce republikánské 

strany a jeho vyzyvatelem za demokratickou strany byli Joe Biden a Kamala 

Harrisová. Vyostřená kampaň ukazovala, že výsledek bude těsný. Trump měl 

podporu hlavně bílého venkovského obyvatelstva, Bidena podporovalo zejména 

obyvatelstvo velkých měst a rasových menšin v USA. Stávající prezident Trump už 

předem veřejně prohlašoval svoji neochotu uznat svoji prohru, pokud bude výsledek 

těsný s tím, že v mnoha státech bude velké procento obyvatel volit  

tzv. korespondenčním způsobem, při kterém může docházet k falšování výsledků 

v jeho neprospěch. Tento problém ještě umocnilo to, že kvůli strachu z nákazy 

kovidem během voleb, skutečně desítky milionů voličů zvolily tento způsob 

odevzdání svého hlasu. A nakonec došlo přesně k tomu, čeho se mnozí báli. 

Výsledky byly v mnoha státech USA těsné. Sčítání korespondenčních hlasů trvalo 

dlouho a často nastala situace, kdy první sečtené hlasy ukazovaly na vítězství 

Trumpa. Jak se ale začaly postupně připočítávat i korespondenční hlasy, většina se 

začala přiklánět spíše k Bidenovi. Sčítání trvalo několik dní, a nakonec byl vítězem 

voleb prohlášen demokratický kandidát Joe Biden. Stávající prezident Trump ale svoji 

prohru veřejně neuznal a neustále burcoval své podpůrce prohlášeními, že mu byly 

volby ukradeny, a že ve skutečnosti zvítězil on. Tento vývoj nakonec vyústil ve velké 

nepokoje  

na začátku roku 2021. Prezidentské volby 2020 v USA nakonec byly rekordní. Oba 

kandidáti získali nejvyšší počty hlasů v historii a pan Joe Biden byl v lednu 2021 

inaugurován prezidentem USA. Paní Kamala Harrisová se stala první nebělošskou 

viceprezidentkou v historii.  
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Hlavní události v České republice v roce 2020 

Jako všude jinde na světě, hlavní události v České republice nejvíce ovlivnila 
epidemie viru SARS-CoV-2. Ještě předtím, než zasáhla Česko naplno, zemřel jeden 
z nejvyšších ústavních činitelů, předseda senátu pan Jaroslav Kubera. Senátoři si 
následně zvolili 19. února za svého předsedu jiného člena ODS pana Miloše Vystrčila.  

První vlna epidemie: Tou dobou se ale už virus blížil – první případy byly potvrzeny 1. 
března a mnozí z prvních nakažených si nemoc přivezli ze zimní dovolené v Itálii 
nebo Rakousku, i přesto že byla vydávána důrazná doporučení  
do těchto destinací raději necestovat. První reakce vlády byla rychlá a rázná, 11. 
března se uzavřely školy, 12. března byl vyhlášen nouzový stav, 14. byl zakázán 
maloobchodní prodej (s výjimkami) a 15. března byl zakázán volný pohyb občanů  
na území ČR. Následně bylo nařízeno nošení roušek všude mimo vlastní domov. 
Hygienici rozhodli o kompletním uzavření tří obcí a jejich okolí na Uničovsku na dva 
týdny. 22. března bylo zaznamenáno první potvrzené úmrtí na nemoc SARS-CoV-2.  

I tak ale počet nakažených stoupal a epidemie se rozšířila po celé zemi. Lidé se 
z prvotního strachu snažili protiepidemická opatření dodržovat. Velkým problémem 
byl nedostatek ochranných prostředků, roušek, ochranných obleků, rukavic, 
dezinfekčních přípravků a podobně. Tento materiál byl nedostatkový po celém světě 
a v akci se ihned objevili různí šmelináři, kteří bez skrupulí využívali situace. Vláda 
sháněla potřebný materiál, kde mohla, s většími či menšími úspěchy. Bohužel  
se i v této krizi projevila slabost politiků se svými počiny vychloubat a zneužívat jejich 
práci pro stát k politické propagaci. Takto se negativně proslavila akce, kdy k nám 
dorazila první velká zásilka zdravotnického materiálu z Číny. Přivítání letadla  
se zúčastnili snad všichni členové vlády i zástupci hradu, kteří před čínským 
velvyslancem nešetřili slovy díků. O čem ale raději před velvyslancem nemluvili bylo 
to, že dodaný materiál jsme si koupili za přemrštěné ceny, i když jsme na začátku 
epidemie posílali podobnou pomoc do Číny zdarma. Navíc bylo zřejmé, že se virus 
z Číny rozšířil do celého světa také proto, že komunistický režim zpočátku jakékoli 
negativní zprávy o nemoci popíral a váhal s razantní akcí.  

Řízení boje s epidemií se místo odborníků s dostatečnou kvalifikací ujali politici  
a od této chvíle jsme původně dobře zvládaný boj začali prohrávat. První vlna 
epidemie odezněla a ve srovnání s ostatními zeměmi jsme ji zvládli poměrně dobře. 
Protiepidemická opatření byla přes léto prakticky zrušena a život se vrátil do běžných 
kolejí. I přes veškerá varování odborníků chtěli politici umožnit lidem normální 
dovolenou a při přibývajících náznacích přicházející druhé vlny nemoci, nedělali 
prakticky nic. Důvodem byl blížící se termín voleb do krajských zastupitelstev, které 
proběhly 2. a 3. října. Tato liknavost a vypočítavost byly draze vykoupeny razantním 
nástupem nemoci na podzim.  

Druhá vlna epidemie: nástup druhé vlny se začal projevovat už na konci srpna,  
a to mnohem razantněji než na jaře. První skutečná opatření vláda schválila až  
na konci října. Mezitím se dvakrát vyměnil ministr zdravotnictví. Ministr Vojtěch 
odstoupil na konci září, hlavně proto, aby se ukázalo, že vláda něco dělá. Nahradil ho 
odborník na epidemie Roman Prymula, který byl donucen odstoupit po tom, co  
se ukázalo, že sám nedodržuje základní hygienická pravidla. 29. října ho nahradil 
lékař z Brněnské nemocnice Jan Blatný. Mezitím se plnily nemocnice a lidé umírali  
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po stovkách. Hlavní představitelé státu premiér Babiš a prezident Zeman byli zcela 
bezradní a raději na veřejnosti vůbec nevystupovali. To nejhorší nás ale stále ještě 
teprve čekalo. Druhá vlna nemoci jakž takž opadla a vypadalo to, že pokud to 
vydržíme ještě pár týdnů, mohli bychom se na začátku nového roku dočkat zahájení 
očkování a zlepšení situace. Bohužel se ale blížily vánoční svátky a politici opět 
neuposlechli varování odborníků a rozvolnili opatření tak, aby jim lid moc nenadával 
za zkažené Vánoce. Později se ukázalo, že státy, které na Vánoce  
v protiepidemických opatřeních nepovolily, zvládly nastupující třetí vlnu (která byla  
pro Česko tragická) relativně dobře. Výsledek byl ten, že jsme se dostali mezi 
celosvětově nejpostiženější státy, co se týká počtu zemřelých podle velikosti 
populace.  

Neschopnost státního aparátu při boji s epidemií byla vyvažována vlnou solidarity 
mnoha občanů a nezměrným úsilím zdravotnického personálu  
a ostatních záchranných složek. To jsou skuteční hrdinové tohoto roku, kteří neváhali 
riskovat své zdraví a mnohdy bohužel i životy, při pomoci ostatním.  

Epidemie koronaviru zasáhla do života společnosti natolik, že zcela ovládla veškeré 
dění. Všechny ostatní události byly touto katastrofou zcela upozaděny s výjimkou 
voleb do krajských zastupitelstev (referujeme o nich v samostatné kapitole)  
a ekologickou havárií na řece Bečvě.  

Otrávení řeky Bečvy: 24. září unikly toxické látky do řeky Bečvy poblíž Uherského 
Hradiště a v délce několika desítek kilometrů zcela zlikvidovaly vodní život v tomto 
toku (viník nebyl do vydání této kroniky odhalen).  
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Kronikářův pohled na rok 2020 v Litoměřicích, České republice a ve světě – Deník 
covidového roku 

Podobně, jako anglický spisovatel Daniel Defoe popsal průběh morové epidemie 
v Londýně v roce 1665 ve své knize Deník morového roku, dal by se při dostatečném 
talentu, který nám bohužel schází, popsat i rok 2020.  

Téměř přesně s počátkem roku vyvstal ve světě znepokojující problém. Pro našince 
v daleké Číně se začal šířit virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID – 
19. Nemoc COVID – 19 se projevovala zápaly plic a trombotickými komplikacemi.  
Od listopadu 2019, kdy se poprvé virus objevil, se stihl během krátké doby rozšířit  
po celém světě. Nemoc měla ve větší míře symptomatický průběh, kdy pacienti trpí 
horečkou (88 %), suchým kašlem (68 %), únavou (38 %), dušností (19 %), bolestmi 
svalů a kloubů (15 %), mezi méně časté projevy se řadil průjem (4 %), nechutenství a 
zvracení (5 %). U některých nemocných osob byla zaznamenána i ztráta čichu  
a chuti a konjunktivitida. Závažnější až smrtelný průběh onemocnění byl častěji 
hlášen u osob starších 60 let, u mužů a osob s chronickými onemocněními, jako je 
vysoký krevní tlak, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, chronické respirační 
onemocnění a rakovina. U 10–50 % lidí měla nemoc COVID-19 asymptomatický 
průběh, který byl častější u mladších lidí a dětí. Výše uvedené skutečnosti se 
ve sdělovacích prostředcích objevovaly postupně, zpočátku nikdo nic moc určitého  
o infekci nevěděl a některé informace byly i rozporuplné a postupem doby se 
informace o novém onemocnění zpřesňovaly. Coronavirus se nakonec pochopitelně 
nevyhnul ani Litoměřicím a následující líčení je souborem zpráv ze světa, naší 
republiky i města, tak jak je vnímali kronikáři v průběhu času.     

Prosinec 2019 
V čase vánočních příprav na začátku prosince jen málokoho v Litoměřicích 
znepokojovaly zprávy z centrální čínské provincie Chu – pej (Hubei) a jejího hlavního 
města Wu-han (Wuchan) o tom, že se tam začíná šířit nebezpečný virus. Došlo tam  
k výskytu pneumonií, u nichž nebyl znám přesný původce obtíží a ani způsob 
přenosu. Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou 
prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci a jiné živočišné 
produkty, a kde dochází i k jejich zpracování a konzumaci. Počáteční ohnisko ve Wu-
hanu se rychle rozšířilo do provincie Chu-pej a dále se šířilo do dalších oblastí Číny. 
Podobné zprávy o novém viru z Asie nebo Afriky přicházeli v minulosti do Evropy 
poměrně často a možná i proto se tím nikdo obzvlášť neznepokojoval a všichni jsme 
žili v domnění, že nás se to s naším vyspělým zdravotnictvím netýká. Nákaza byla 
stále velice daleko a nás zajímaly spíše nadcházející svátky. Nikoho bohužel 
nenapadlo se na boj s virem nějakým způsobem připravovat. 
 
Počátek roku a jaro roku 2020 
V průběhu měsíce ledna jsme mohli ve zprávách sledovat, jak virus postupoval Čínou 
a přeskočil hranice do sousedních států. První nakažený mimo Čínu byl pacient 
v Jižní Korei a posléze v Japonsku. Nedlouho předtím byl poprvé popsán a doložen 
případ nákazy člověka člověkem. V epicentru nákazy jsme s údivem sledovali, jak  
pod náporem nemocných selhává tamní zdravotní systém, nařizuje se karanténa 
celých měst a oblastí a jak se zoufalí lidé snaží zásobit potravinami a shání jakékoliv 
ochranné pomůcky, zavírají se vzdělávací zařízení a ruší veškeré společenské akce. 



11 
 

Naše pocity byly takové, že tam v daleké Číně možná reagují příliš hystericky a také 
panoval názor, že uzavření oblastí je možné právě pouze jen v zemi spravované 
totalitním režimem, který má nad obyvatelstvem absolutní moc. Zkrátka tak trochu 
jsme si tady v západním světě ťukali na čelo a zaujali postoj, že nám se to přece 
nemůže stát. U některých lidí zase zprávy z Číny vyvolali nárůst xenofobních 
myšlenek vůči Číňanům či fyziognomicky podobným lidem. V souvislosti s virem 
SARS – CoV – 2 se začaly stále častěji v médiích a na sociálních sítích pronikat a 
šířit znepokojující informace o začátku epidemie a o tom, že virus možná unikl 
záměrně nebo omylem z Wuchanského institutu virologie. V Evropě, a i ve Spojených 
státech byly organizovány repatriační lety občanů daných zemí z nejvíce postižených 
oblastí Číny. Oficiálně první nakažení člověka v Evropě bylo laboratorně prokázáno 
24. ledna 2020 ve francouzském Bordeaux. Posléze se nákaza vyskytla postupně  
ve všech evropských zemích a poslední evropskou zemí, která ohlásila první pozitivní 
případ, byla Černá Hora. Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová zdravotnická 
organizace (WHO) globální stav zdravotní nouze. Již 13. března označila Světová 
zdravotnická organizace (WHO) Evropu za ohnisko nákazy. O dva dny dříve (tj. 11. 
března 2020) označila WHO nákazu jako pandemii. V Evropě se nákaza šířila velmi 
rychle, zejména byl postižen jih Evropy. V Itálii se již začátkem března uzavřely školy 
a univerzity, posléze také i všechny obchody s výjimkou potravin a nezbytně nutných 
výrobků.  
V České republice byly první tři pozitivně testovaní jedinci potvrzeni 1. března, tito lidé 
si nákazu přivezli z pobytu v severní Itálii. Dne 12. března byl v České republice 
vyhlášen nouzový stav na 30 dnů (Usnesením vlády ČR č.194 dle čl. 5 a 6 zákona  
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR) a postupně byl prodlužován. První úmrtí 
pětadevadesátiletého pacienta s coronavirem v pražské nemocnici Na Bulovce bylo 
oznámeno 22. března 2020. První zdravotník v ČR po nákaze infikovaným pacientem 
zemřel 29. března. První nakažení občané ČR si nákazu velice pravděpodobně přivezli 
ze zimní dovolené v italských Alpách, jelikož v České republice v průběhu února  
a března tradičně probíhají tzv. jarní prázdniny, na lyžovačku do zahraničí jezdí velká 
spousta lidí, zbytek tráví tuto dovolenou v ubytovacích zařízeních na tuzemských 
horách. K nezapomenutelným okamžikům bude v mém životě patřit neustálé 
znepokojené sledování zpráv na internetu i v televizi o postupu viru Evropou,  
ke kterému docházelo na našem únorovém pobytu v Krkonoších. Celkem pět 
spřátelených litoměřických rodin se takto sešlo naposledy na dlouhou dobu, asi dva 
týdny po našem návratu již byly pobyty tohoto druhu u nás zakázány, ubytovací 
zařízení nesměla být provozována, zavřeny byly i restaurace a veškerá zařízení  
a akce, kde se setkávalo více lidí. Začátek epidemie u nás poznamenal kritický 
nedostatek ochranných prostředků. Jelikož naše vláda jako jedna z prvních v Evropě 
zavedla povinnost nosit roušku nebo respirátor na veřejných místech, vzedmula se 
vlna národní solidarity a lidé uzavření doma začali spontánně šít bavlněné roušky, 
posílat je do nemocnic, sociálních zařízení, domovů důchodců a sami mezi sebou. 
Vyhlášení nouzového stavu v ČR předcházelo uzavření všech škol (od 10.března), 
čímž byli všichni buď otráveni nebo pociťovali strach, zoufalství, bezmoc ale  
i znepokojení, anebo všechno toto dohromady. Někteří zase podléhali různým 
dezinformacím, které se šířili mezi lidmi hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Tak, 
jak docházelo k postupným omezením života přijímáním vládních nařízení, 
postupovalo se i v Litoměřicích. Jaro 2020 bylo pro naši rodinu obdobím naprosté 
změny celého dosavadního zavedeného režimu, školy našich dětí postupně zahájily 
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takzvanou on-line výuku. Nikdo z nás v té době nečekal, že obě naše starší děti se 
s výjimkou září 2020 budou na takové formě výuky nacházet i téměř celý další dlouhý 
školní rok, že nebudou smět organizovaně sportovat, stýkat se s vrstevníky, chodit na 
jakékoli kroužky a zájmové činnosti, že se jim zkrátka zastaví život. Změnil se rodinný 
i společenský život téměř všech lidí v Evropě a České republice. Lidé přestali mít 
možnost navštěvovat kulturní zařízení – divadla, knihovny, představení, koncerty, 
festivaly, sportovní utkání, sportoviště, kavárny a hospody, restaurace – prostě vše, 
kde se dříve setkávali. Vládní představitelé a různí odborníci na to či ono někdy i dosti 
chaoticky varovali lidi, aby se omezili v sociálních kontaktech. Nestýkat se mezi 
sebou těžce doléhalo například na rodiny, kde starší členové bydleli v domech 
seniorů a pečovatelských domech, komplikovaná a znepokojující byla situace i pro 
rodiny, kde staří členové těchto rodin bydlí s mladšími ve společné domácnosti. 
Postupně jsme zjišťovali, jak důležitý kulturní a společenský život pro lidi je. Lidem 
bylo neustále připomínáno, že není záhodno se setkávat ani v rámci vlastní rodiny, 
zvlášť pokud jsou mezi nimi starší lidé anebo lidé s chronickými zdravotními obtížemi 
všeho druhu. Takové lidi má v rodině snad každý a bylo těžké přistoupit opravdu 
vážně k hrozbě nákazy a těžkého průběhu nemoci Covid – 19. Mezi nejpostiženější 
oblasti Evropy na jaře 2020 patřil v této fázi pandemie zejména jih  
a západ Evropy (Itálie, Španělsko, Francie) a také Velká Británie a Belgie. Česká 
republika prodlužovala postupně platnost nouzového stavu až do 17.5. 2020. 
V samotných Litoměřicích se scházela Bezpečnostní rada ORP Litoměřice a Krizový 
štáb ORP, které projednávali a uváděli v život jednotlivá nařízení vlády a ministerstva 
zdravotnictví. Dne 9. března starosta města Litoměřic a zároveň předseda Krizového 
štábu ORP pan Chlupáč uspořádal na Hradě Litoměřice setkání se starosty všech  
39 obcí patřících do ORP Litoměřice. Na setkání byla přizvána zástupkyně Krajské 
hygienické stanice. Její příspěvek na setkání starostů se vztahoval k aktuálním 
opatřením včetně uzavření zdravotnických zařízení a nařízeným karanténám. Byla 
zde připomenuta také nutnost dodržování obecných doporučení a osobní hygieny. 
Hlavním tématem setkání byla bezpečnost v regionu a bylo konstatováno, že v rámci 
ORP je potřeba postupovat koordinovaně. Krizový štáb ORP Litoměřice se v roce 
2020 sešel celkem 27x (poprvé jednal 13.března), byl doplněn o ředitele nemocnice  
a právničku městského úřadu. Na každém jednání Krizového štábu byla podávána 
informace o vládou přijatých krizových opatřeních a mimořádných opatřeních 
ministerstva zdravotnictví. Zasedání se konala on-line a všechny zápisy z jednání byly 
rozesílány všem členům Krizového štábu, krizovému štábu Ústeckého kraje  
a starostům obcí v rámci ORP Litoměřice. Krizový štáb také vyhodnocoval zápisy 
Ústředního krizového štábu z 26. 3., 8. 4., 24. 4. a po ukončení nouzového stavu  
z 11. 6. 2020. V těchto jarních týdnech byla pozornost všech zaměřena na 
zabezpečení chodu litoměřické nemocnice tak, aby byla co nejlépe připravena 
přijímat pacienty nakaženými virem a zároveň aby byla zabezpečena také jiná 
neodkladná zdravotnická péče. Na konci března bylo v litoměřické nemocnici 
připravena samostatná stanice s 13 kyslíkovými lůžky a dalšími 16ti lůžky na 
doléčení infikovaných pacientů už bez potřeby napojení na kyslík. Krizový štáb 
zabezpečoval komunikaci s mnoha sociálními a zdravotnickými provozy napříč 
celým územím obce s rozšířenou působností, také komunikoval s obecními úřady 
jednotlivých obcí. Pozornost byla věnována distribuci ochranných prostředků (roušek, 
respirátorů, dezinfekcí, ochranných obleků či štítů). Ochranných prostředků byl 
nedostatek, lidé napříč všemi profesemi, věkovými kategoriemi a etniky se snažili šít 
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roušky, aby alespoň nějaká ochrana dýchacích cest byla zabezpečena pro 
zdravotnický personál  
a také personál v domovech důchodců a pečovatelských a jiných zařízeních. 
V průběhu jarního nouzového stavu město Litoměřice obdrželo dar od vietnamských 
obchodníků v podobě 6 krabic respirátorů, 20 krabic rukavic po 100 kusech,  
50 krabic jednorázových roušek po 100 kusech, dezinfekčních gelů a SAVA. 
Mongolská komunita ve městě věnovala 550 kusů šitých roušek a 500 kusů 
jednorázových rukavic. 400 roušek věnovala firma Q-PRODUCT. Ve městě byla 
v jarním čase vybrána 5.základní škola jako ta, která zabezpečovala školní docházku 
dětí zdravotníků a lidí v sociálních službách, neboť prioritou bylo udržení těchto 
organizací v chodu. Občané města a také vedení města sledovali s napětím, jak se 
vyvine situace v domově seniorů U Trati, který musel být dán celý včetně 
zaměstnanců  
do karantény, neboť se zde nákaza rozšířila. V prvním hlášení ze dne 19. března, které 
bylo doručeno na krizový štáb ORP Litoměřice, bylo uvedeno 5 pozitivních případů 
nakažení koronavirem, maximální kumulativní počet pozitivních lidí v počtu 250 byl 
hlášen 16. května. Maximální počet úmrtí od začátku pandemie byl deset  
a zaznamenán byl 6. května. Maximální současný stav pozitivních (pozitivní mínus 
uzdravení a úmrtí) v počtu 192 byl zjištěn ve dnech 22. a 23. dubna. K datu ukončení 
nouzového stavu (tj. 17. května) bylo 22 pozitivně testovaných lidí na koronavirus. Ve 
dnech 23. – 28. dubna proběhlo v Litoměřicích v areálu Zahrady Čech plošné 
testování obyvatelstva v rámci studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval.  
Za testování byl odpovědný ÚZIS MZ ve spolupráci s AČR. Odběry jako takové 
zabezpečili studenti a studentky Fakulty zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem. 
Testování bylo plánováno od 23. dubna do 1. května nebo do naplnění věkových 
kategorií, zahájeno bylo ve čtvrtek 23. dubna v 08:00 a ukončeno 28. dubna  
ve 12:30 z důvodu naplnění kategorií 18-39 let věku – 1.000 osob, 40-59 let věku – 
1.000 osob a 60-89 let věku – 1.000 osob.  Začátkem května se pomalu začaly 
instituce města navracet do normálního režimu. 
 
Léto a podzim 2020 
První uzavírka republiky v jarních měsících roku 2020 byla ukončena s příchodem 
teplejšího letního období, dne 17.května byl v České republice zrušen nouzový stav. 
Vláda se chvástala, jak dobře jsme si díky velké míře uzavřených institucí a provozů 
vedli a téměř se zdálo, že máme všechno zdárně za sebou. Dokonce byla zrušena 
i povinnost nošení roušky při setkání více lidí, anebo ve veřejných institucích 
a dopravních prostředcích. Pandemie koronaviru paralyzovala zejména cestovní ruch, 
a to na celém světě. Vláda požádala obyvatele, aby letos příliš necestovali a když už, 
tak jen po českých zemích. Všude znělo, že české země jsou přeci krásné, mají co 
nabídnout, a navíc je třeba podpořit co nejvíc domácí podnikatele v gastronomii, 
ubytovacích službách, welness a jiných relaxačních a rehabilitačních provozech. 
Mnohé naše spoluobčany však vzápětí překvapilo a popudilo, že sám premiér  
se rekreoval na Krétě a jeho manželka Monika posílala prostřednictvím sociálních sítí 
fotografie ze svého pobytu na Jadranu. Hlavní ohnisko nákazy se v průběhu jara  
a léta přesunulo do Ameriky. Celkově nejvíce postiženými státy byly Kalifornie, Texas, 
Florida, New York a Illinoa. Ale už v průběhu léta 2020 začal i v České republice 
výskyt onemocnění Covid – 19 růst. Již na konci srpna se v České republice 
nacházelo přes sto ohnisek nákazy, avšak existoval společenský tlak v září školy 
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otevřít, stejně tak nechat otevřené obchody a služby. Vláda tomuto 
celospolečenskému tlaku podlehla, možná svou roli sehrál i fakt, že se chystaly volby 
do krajských zastupitelstev. Všechny české děti včetně našich třech, prvního září 
slavnostně nastoupily do škol a nejmladší kronikáčátko do své první školky. To bylo 
radosti…avšak ne nadlouho. Měsíc září zařadil Českou republiku k nejhůře 
zasaženým zemím Evropy. Již 16. září se denní přírůstek pozitivně testovaných lidí 
přehoupl přes 2000. Dne 30. září 2020 s platností od 5. října byl opět vyhlášen 
nouzový stav (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 
5. října 2020  
na dobu 30 dnů), který byl opět několikrát prodlužován a v tomto stavu se přehoupl 
nový rok. V České republice tedy došlo k opětovnému uzavření všech škol s výjimkou 
mateřských, všech restaurací, zákazu pití alkoholu na veřejnosti či omezení 
shromáždění venku i uvnitř pro více než 6 osob. Byly zrušeny veškeré vnitřní  
i venkovní kulturní, sportovní, společenské, nákupní či jiné akce, kde by mohlo dojít 
k nákaze účastníků. Nejpřísnější opatření měla trvat do 3. listopadu. K 1. listopadu 
2020 bylo v Česku podle dostupných statistik nejvíce úmrtí za uplynulý týden  
na celém světě v přepočtu na počet obyvatel. Ve středu 30. prosince 2020 přesáhl 
denní počet infikovaných v České republice hranici 17 000 osob. Také v ostatních 
evropských zemích se covidová situace postupně horšila. Od 5. listopadu přikročila 
také britská vláda k celkové uzávěře země, která se však nevztahovala na školy  
a průmysl. V této době (1.listopadu 2020) překročila Británie hranici milionu 
pozitivních covidových testů od začátku pandemie a počet zemřelých na covid-19 se 
vyšplhal na 46 600. Také ve Francii přistoupili v těchto dnech na omezování služeb, 
které nejsou životně důležité. Lidé byli také omezeni v pohybu napříč zemí. Stejně 
jako v Británii zůstaly ale otevřené veškeré školy. Ve Francii bylo pozitivně testováno 
na covid-19 celkem 1,4 milionů lidí a zemřelo jich 36 000. V Itálii také postupně 
začaly řady nakažených exponenciálně růst. Italská vláda tak vydala výnos s novými 
restrikcemi kvůli koronaviru. Bary a restaurace měly zavírací dobu již v šest 
večer, jídlo s sebou nebo na rozvážku ale nabízet mohla. Zcela se zavřela divadla  
a kina, koncertní sály, posilovny, plovárny i lyžařská střediska a stadiony. Itálie  
na začátku listopadu zaregistrovala přes 647 000 lidí nakažených koronavirem, více 
než 38 000 infikovaných zemřelo. Polsko omezilo shromažďování na veřejnosti. 
Setkávat se smělo nanejvýš pět lidí. Zavřely se bary a restaurace, které směly 
prodávat pouze jídlo, které si lze odnést. Děti mohly chodit ven pouze mezi 8:00 
hodinou ranní a 16:00 hodinou odpolední, a to pouze v doprovodu dospělého. Polská 
vláda nevyloučila celostátní karanténu včetně uzavření hranic a omezení pohybu 
obyvatel země, pokud se situace nebude lepšit. Polsko, které má přibližně 38 milionů 
obyvatel, zaznamenalo přes 362 700 infekcí a 5631 úmrtí v souvislosti s covidem-9. 
Ve Španělsku poslanci schválili prodloužení nouzového stavu v zemi o šest měsíců, 
prodloužen byl tak do 9. května 2021. Nouzový stav umožňoval španělským 
autonomním oblastem vyhlásit opatření jako je zákaz nočního pohybu či omezení 
cest mimo region. Na rozdíl od jara však podzimní nouzový stav neobsahoval 
omezení ekonomických aktivit. Celá řada španělských regionů ale přistoupila 
ke zkrácení otevírací doby barů a restaurací nebo zakázala větší shromáždění lidí. 
Ve Španělsku celkový počet nakažených od začátku epidemie vystoupal na 1,19 
milionu a zemřelo v jeho souvislosti na 35 900 lidí.  
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V Litoměřicích a Litoměřicku (ORP Litoměřice) se situace vyvíjela obdobně, jako  
ve zbytku republiky. Opět zasedal Krizový štáb ORP a to ve stejném složení jako  
na jaře, kde se vyhodnocovala data a přijímala se dle těchto informací konkrétní 
opatření. Krizové štáby měly vycházet z dat, které jim zprostředkovávala Krajská 
hygienická stanice a zároveň z dat od Ministerstva zdravotnictví. Data se ale dle 
Hodnotící zprávy krizové situace za ORP Litoměřice neshodovala. Počty nakažených, 
v karanténě či izolaci se rozcházela vinou toho, že MZ pracovalo z dat dle trvalého 
bydliště osob a Hygienická stanice z dat dle jimi nařízených skutečných počtů 
karantén, izolací, pozitivit a negativit. Situaci znejasňoval nefungující systém státní 
správy, neboť některé oblasti nebyly doposud nastaveny na rozdělení země na  
tzv. ORP, ale historicky stále podle okresů. V měsíci červenci 2020 byl spuštěn 
Ministerstvem zdravotnictví systém semafor COVID, který měl sledovat vážnost 
epidemie, tento byl na podzim 2020 nahrazen systémem PES, který ovšem také moc 
nefungoval. V samotných Litoměřicích byla po uzavření základních škol ponechána 
jako funkční škola pro krizové profese (zdravotníci, sociální práce, hasiči, policie 
apod.) základní škola Na Valech, na konci října navštěvovalo školu celkem 6 žáků. 
Mateřské školy v Litoměřicích v podzimních dnech fungovaly pro všechny děti  
bez výjimek.  V rámci městského úřadu došlo opět k omezení úředních hodin a  
ke stanovení minimálního nezbytně nutného rozsahu státní správy, který je nutný 
k zabezpečení chodu státu. Epidemiologická situace se v měsíci listopadu mírně 
zlepšovala a děti dokonce na 14 dnů před Vánoci mohly opět nastoupit do škol,  
na konci prosince se ale možná i díky tomuto rozvolnění opatření, situace opět začala 
vyhrocovat.  
21.prosince 2020 udělila Evropská komise registraci první bezpečné a účinné 
očkovací látce proti nemoci covid-19 společnosti BioNTech a Pfizer. Bylo stanoveno, 
že k ukončení pandemie bude potřeba naočkovat 70 % společnosti. Evropská unie 
udělala hromadnou objednávku očkovacích látek dle požadavků jednotlivých zemí  
a od těchto dnů začalo v Evropské Unii čekání na dodávky očkovacích látek  
pro jednotlivé státy EU.  Přesně 27. prosince 2020 bylo v České republice oficiálně 
zahájeno očkování proti nemoci covid-19. Tohoto dne dostal svou první dávku 
vakcíny v pražské Vojenské nemocnici český premiér Andrej Babiš. Ten uvedl,  
že Česko dostane v nejbližší době 15,9 milionů vakcín pro zhruba 9 milionů lidí.  
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2. Události ve městě chronologicky (výběr článků 
z místního tisku) 
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Leden 2020  

• Rodičky si rodný list dítěte odnesou domů rovnou z porodnice: Pouhý den po 
porodu převzaly dnes dvě mladé ženy rodné listy svých miminek. Městský 
úřad v Litoměřicích tímto krokem zahájil první den provozu nového 
detašovaného pracoviště matriky nacházejícího se přímo v nemocnici. 
Matrikářka bude úřadovat v prostoru stávajícího pracoviště Czech POINTu, 
v blízkosti nemocniční recepce. Provozní doba Czech POINTu je pondělí až 
pátek od 8 do 12 hodin, od 12 do 13 hodin na ni nyní naváže provoz matriky. 
„Na detašované pracoviště Czech POINTu máme pozitivní zpětné vazby. 
Věříme, že i maminky přivítají službu matrikářky, díky níž jim odpadne cesta na 
městský úřad. Zároveň s miminkem si domů odnesou i rodný list dítěte,“ uvedl 
tajemník městského úřadu Milan Čigáš. 

 

• Prvním miminkem roku je Oliver: Oliver Rössler se v Litoměřicích stal prvním 
miminkem narozeným v roce 2020. Monika Kratochvílová z Vchynic jej v 
litoměřické porodnici přivedla na svět 1. ledna v 9.36 hodin. Chlapeček  
po porodu vážil 3070 gramů a měřil 51 cm. „Termín jsem měla až v půlce 
ledna. První miminko letošního roku jsme opravdu nečekali,“ sdělila Monika.            
V litoměřické porodnici se v roce 2019 narodilo 285 holčiček a 321 chlapečků, 
celkem tedy 606 dětí, což je o 21 více oproti roku 2018. Nejčastějšími jmény 
děvčátek byla Eliška, Ema a Adéla, u kluků Jakub, Tomáš a Matyáš. 

 

• Jmenovány byly týmy lidí pracujících na převodu nemocnice: Proces 
začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s., do konsorcia páteřních nemocnic 
Krajské zdravotní (dále jen KZ), a.s., vkročil do další fáze jmenováním čtyř 
pracovních týmů. Děje se tak v souladu s Memorandem o společném záměru 
schváleném oběma stranami. Jak krajští radní, tak radní města Litoměřice 
navrhli odborníky, kteří mají společnými silami připravit podklady  
pro zamýšlený převod nemovitého majetku nemocnice a případný odkup 
akciové společnosti Nemocnice Litoměřice Ústeckým krajem. Zastoupení  
ve skupině bude mít i odborová organizace litoměřické nemocnice. Své 
odborníky navrhl jak Ústecký kraj, tak Krajská zdravotní, jíž je kraj 
zřizovatelem. Obdobně tomu je v případě Litoměřic, kdy rada města 
Litoměřice nominovala své zástupce a zároveň souhlasila s nominací 
odborníků navržených představenstvem nemocnice. „Jeden velký tým tak de 
facto tvoří čtyři menší pracovní skupiny, z nichž každá bude mít jiný úkol,“ 
vysvětluje předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák. Je 
zřejmé,  
že půjde o složitý proces, jehož výsledkem má být nejen návrh smluvních 
podmínek o bezúplatném převodu nemovitého majetku, ale i ocenění akciové 
společnosti. V té souvislosti litoměřičtí radní uložili místostarostovi Karlu 
Krejzovi zajistit dokončení rozpracovaných znaleckých posudků. Termín  
ale nelze přesně specifikovat, protože znalec nepochybně bude vyžadovat 
auditovanou účetní závěrku nemocnice za rok 2019. Stále však platí již dříve 
deklarované, že obě strany udělají vše pro to, aby k završení procesu došlo 
zhruba v polovině tohoto roku. 
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• V Litoměřicích se po letech opět začne vařit pivo Kalich: Vzpomínáte rádi na 
litoměřické pivo Kalich? Už letos by si ho milovníci pěnivého moku mohli po 
více než osmnácti letech dopřát znova. V části někdejšího pivovaru  
v centru Litoměřic totiž skončila téměř roční rekonstrukce a v opravených 
prostorách se opět začne vařit pivo. Nájem pivovaru získala firma Hutár Agro. 
Byla jediná, která se do výběrového řízení města přihlásila. Zástupce 
zmíněného rodinného podniku Dionýz Hutár řekl, že na jaře chtějí začít  
s instalací technologií a v polovině roku spustit výrobu. Firma plánuje vařit tři 
druhy piva. „Chceme navázat na tradici, která v Litoměřicích byla, půjde tedy o 
jedenáctku, pivo Kalich, kterým jsou Litoměřice nejproslavenější,“ řekl už dříve 
Deníku Hutár. Dále tu chtějí vařit jedno levnější pivo a jeden dražší speciál. 
Plánovaný výstav je 4 tisíce hektolitrů ročně. Město Litoměřice, které je 
vlastníkem areálu, mohlo prostory pivovaru opravit díky finanční podpoře  
z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který byl schválen 
v rámci platformy RESTART. „Úspěšně zakončenou rekonstrukci části 
měšťanského pivovaru považuji za významný okamžik pro město Litoměřice,  
k němuž pivovarnictví historicky patří,“ poznamenal starosta Ladislav Chlupáč. 
Opravy zahrnovaly stavební úpravy a přípojky technické infrastruktury 
stávajícího objektu. 

 

• Geotermální projekt – seismometr míří hluboko do země: Zcela unikátní 
operace, která nemá obdoby v celé střední Evropě, probíhá právě v Centru pro 
výzkum geotermální energie RINGEN v Litoměřicích. Vědci dnes ráno začali 
spouštět do vrtu měřící sondu – seismometr do cílové hloubky 1500 metrů, jež 
bude měřit otřesy v podzemí. Jde o dlouho připravované práce, které jsou 
dalším krokem na cestě k využívání zemského tepla  
a v budoucnu také vytápění města.  

 

• Starosta přijal úspěšného mladého plavce: Úspěšného mladého plavce 
Vojtěcha Netrha přijal dnes ve své kanceláři starosta Ladislav Chlupáč. 
Litoměřický sportovec z Plaveckého klubu Litoměřice, který za několik dní 
oslaví osmnácté narozeniny, si tak vyslechl slova díků a povzbuzení k dalším 
úspěchům. Převzal také poháry za úspěch v anketách, které pravidelně 
vyhlašuje Regionální deník a je součástí projektu krajské organizace České 
unie sportu v Ústeckém kraji. Zde získal od čtenářů rekordních 4,5 tisíce hlasů 
a v prosinci se tak stal sportovcem měsíce Ústeckého kraje. Rok 2019 byl 
pro Vojtu celkově úspěšný. Z mistrovství ČR v plavání přivezl sedm cenných 
kovů (3 stříbra a 4 bronzy). Zúčastnil se také mistrovství světa a mistrovství 
Evropy juniorů, kde na 200metrové trati v plavecké technice prsa skončil  
na mistrovství Evropy na čtrnáctém a na mistrovství světa na dvacátém místě.  
„V současné době se připravuji na kvalifikační závody na mistrovství Evropy 
juniorů pro tento rok, které se uskuteční ve Skotsku,“ prozradil sportovec. 
„Výsledky Vojty jsou velmi dobré a vzhledem k jeho věku má toho hodně  
před sebou,“ předeslal starosta Chlupáč. 
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• Turisté vyrazili na tradiční novoroční výstup na Radobýl: Tradiční novoroční 
výstup litoměřických turistů na Radobýl byl letos stanoven k uctění památky 
Karla Pouchy, otce zakladatele, který zorganizoval první výstup před padesáti 
pěti lety. Dnešního, tedy polokulatého výročí, se bohužel Karel nedožil, ale 
vzpomínka na něho navždy zůstane. Výstup bude od této doby Memoriálem 
Karla Pouchy. Dnes se nám nebe přímo otevřelo, byl krásný zimní slunný den a 
ten přilákal na tisíc jedno sto poutníků snad všeho věku. Nejmladší seděly v 
sedačkách na zádech tatínků, zřejmě nejstarší účastník byl náš turista 
pětadevadesátiletý Jindra Prokopius. Pro účastníky jsme měli připraveny tzv. 
Novoročenky, krásné samolepky, a i malé občerstvení. Terén byl schůdný, 
viditelnost dobrá, nálada výborná. Letošní ročník byl zařazen jako VIP akce v 
celostátním Kalendáři akcí pro oblast Ústeckého kraje a určitě byl důstojným 
letošním výstupem, který si toto vyznamenání plně zasloužil. 

• Město vydalo zásady reklamy a značení provozoven v centru: Eliminovat tzv. 
reklamní smog v Litoměřicích a motivovat podnikatele 
k estetičtějšímu značení provozoven v historickém jádru města. To je 
smyslem nově schválených „Zásad reklamy a označování provozoven v 
Městské památkové rezervaci Litoměřice“, které vydalo a schválilo město 
Litoměřice. Zahrnují i pokyny a doporučení k umístění a vzhledu reklamních 
„áček“. Zásady, volně přístupné na webu města, tvoří dvě části. Jedna z nich 
řeší design samotné provozovny, tedy nápis, polep, vývěsní štít nebo tzv. 
„áčka“. 
V druhé části se pak zabývají outdoorovou reklamou, což je ta, která se 
nachází mimo provozovnu. V souvislosti se zavedením doporučení vypsala 
radnice i dotační titul pro podnikatele, kteří se rozhodnou upravit vzhled své 
provozovny i reklamy v souladu s novými zásadami. Náklady, které 
podnikatelé vynaloží, mohou být městem částečně kompenzovány. 

• Město letos podpoří sportovce 15 miliony korun: Částku bezmála  
15 milionů korun vyčlení město Litoměřice na podporu sportovních klubů  
v roce 2020. Celkem 10 800 000 korun poputuje jako podpora celoroční 
činnosti do fotbalu, hokeje a basketbalu. Pro FK Litoměřice jsou to 2 miliony, 
dále 5 900 000 korun pro HC Litoměřice, dotaci ve výši 2 100 000 získá Slavoj 
Basketbalový klub a 800 000 pak TJ Slovan Litoměřice. Zhruba 4 miliony 
korun se budou dělit mezi dalších cca 30 litoměřických sportovních klubů. 
Žádosti  
o dotace na podporu celoroční činnosti bude město přijímat v období  
od 6. do 17. ledna, žádosti o příspěvek na veřejné akce pak od 20. ledna  
do 14. února. 

• BISKUP POŽEHNAL TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU: Slavnostní zahájení tříkrálové 
sbírky v rámci Farní charity Litoměřice proběhlo v pondělí 6. ledna  
v odpoledních hodinách na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Účastníky 
vyprovodil na cestu chlapecký pěvecký sbor Páni kluci a požehnal jim 
litoměřický biskup Jan Baxant. „Peníze ze sbírky využijeme opět  
na nejžádanější materiální vybavení do našich zařízení a na nákup prostředků 
k ošetřovatelským službám,“ uvedla koordinátorka sbírky Farní charity 
Litoměřice Naděžda Kejkrtová. 
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• Archeologická výstava návštěvníky provede raně středověkým pohřebištěm 
v Mlékojedech: Náhrdelník s unikátní stříbrnou perlou nebo hrozníčkovitá 
náušnice velkomoravského stylu. To jsou jen některé  
ze vzácných nálezů, které archeologové objevili poblíž Mlékojed u Litoměřic. 
Pohřebiště s 54 raně středověkými hroby bylo odkryto při stavbě silnice už 
před třinácti lety. Výsledky tohoto výzkumu budou od čtvrtka k vidění  
v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem na výstavě s názvem Smrtí to 
nekončí, aneb 1000 let spali ve stínu Radobýlu. Zájemci budou mít na dlouhou 
dobu poslední možnost tuto expozici vidět. Ředitel muzea Martin Trefný uvedl, 
že právě kvůli tomu o expozici tolik usilovali. „Po skončení výstavy zamíří 
nálezy i kosterní pozůstatky na delší dobu do depozitáře,“ prozradil ředitel 
Martin Trefný. Autory výstavy jsou Jana Hlavová a Kryštof Derner z Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. „Tři z 54 
nalezených hrobů jsou na výstavě rekonstruovány. Pohřebiště je mimořádné 
svou bohatou hrobovou výbavou. Některé z vystavených nálezů mohly být 
součástí pohřebního kroje, jiné mohly mít magicko-léčitelský význam jako 
například náhrdelník se stříbrnou perlou,“ uvedla Jana Hlavová s tím,  
že vysloveně luxusním předmětem je hrozníčkovitá náušnice nalezená v hrobu 
mladé ženy. 

• Budovu soudu čekají opravy: Stavební práce by chod soudu ze strany 
 k veřejnosti ovlivnit neměly. Rušno bude v následujících dvanácti měsících  
v historické budově Okresního soudu v Litoměřicích. Příští týden tam totiž 
odstartuje dlouho chystaná rekonstrukce. V plánu je výměna všech více než 
čtyř set oken, nová fasáda a zateplení střech a stropů. Informoval o tom 
předseda litoměřického soudu Miroslav Kureš. 

• Litoměřice oslavily deset let v lize: DÍKY, KAPITÁNI! Litoměřičtí hokejisté 
během pondělního zápasu s lídrem tabulky, českobudějovickým Motorem, 
oslavili desetileté výročí svého působení ve druhé nejvyšší soutěži. Při akci 
Díky, kapitáne, jež se měla uskutečnit už 21. prosince, ale zápas byl kvůli 
marodce kališníků přeložen, bylo před zápasem na led pozváno pět bývalých 
mužů s céčkem na prsou, kteří vhodili slavnostní buly. Na ledě se tak objevili 
Ladislav Slížek, Jaroslav Kalla, Jaroslav Hašek, Martin Novák a Aleš Pavlas. 
Všichni byli navíc za své služby pro litoměřický Stadion oceněni upomínkovými 
předměty. Perličkou je fakt, že Novák aktuálně nastupuje právě za Jihočechy, 
a tak se po ceremoniálu postavil na stranu soupeřů. 

• Vítr v Litoměřicích trhal střechy: Zimní bouře. Následky úterní odpolední 
bouře v Ústeckém kraji likvidovaly desítky hasičů. Nejvíce zásahů zaznamenali 
na Litoměřicku a Žatecku. Mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf uvedl, že  
v litoměřickém okrese vyjeli jak profesionální, tak i dobrovolní hasiči k desítce 
událostí. „V Litoměřicích hasiči odstraňovali utrženou plechovou střechu  
z panelového domu v Platanové ulici (na snímku). V objektu bývalých kasáren 
v Kamýcké ulici pak spadl vzrostlý smrk a komplikoval dopravu. Při tomto 
zásahu byly odstraněny i polámané větve ze čtyř vzrostlých topolů a zajištěn 
jeden spadlý telegrafní sloup,“ popsal Rudolf. 
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Únor 2020 

• V nemocnici platí zákaz návštěv: S platností od 1. února až do odvolání 
zakázala Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem návštěvy na všech 
lůžkových odděleních. Důvodem je chřipková epidemie. Nemocnice  
v Litoměřicích návštěvy nezakázala, vyzvala ale návštěvy, aby na lůžkových 
odděleních omezily pobyt u svých blízkých na co nejkratší dobu a snížily  
i počet osob u nemocných. K umožnění návštěv na pracovištích se zvláštním 
režimem, tedy na ARO, MOJIP, kardiovaskulární JIP a novorozeneckém, je 
přistupováno individuálně.  
 

• Škola „U Jelena“ otevírá nový obor: Střední škola pedagogická, hotelnictví a 
služeb v Litoměřicích, známá jako „U Jelena“, po dlouhých letech opět nabídne 
učební obor pro budoucí klempíře. Do ročníku může od září nastoupit až 24 
učňů. Škola začala spolupracovat s Cechem klempířů, pokrývačů 
a tesařů ČR. Jejich zástupci budou přítomní i na Dni otevřených dveří, který  
se koná ve středu 5. února od 9 do 17 hodin. Zájemci o studium se tak ‚ 
o novém oboru dozvědí na místě mnohem více. Představeny budou i další 
učební a studijní obory. 
 

• Masopusty jsou tu: Roztodivné masky, něco dobrého na zub, hudba  

a bujaré veselí. To jsou tradiční masopusty, jejichž sezona právě odstartovala. 

Jako jedni z prvních si lidé veselici užili v sobotu v Litoměřicích a ve Štětí. 

 V sobotu ožilo masopustem také Mírové náměstí v Litoměřicích. Program 

začal už dopoledne v Divadle Karla Hynka Máchy pohádkou a výrobou masek. 

Trhy pak zahájila zabijačka. Výrobu lahůdek doplnilo poutavé vyprávění mistra 

řezníka. „V celodenním programu se zájemci dozvěděli zajímavosti  

o masopustu a jeho tradicích nebo si užili jitrnicové soutěžení. Pro děti tu byly 

pohádky, písničky i zvířátka na pomazlení a koníci na povožení,“ přiblížila 

ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková. Průvod masek 

vyrazil po náměstí ve 14 hodin. 

 

• Další pocta pro místní basketbal: Jan Šotnar a Antonín Pištěcký povedou 

reprezentaci. Ústecký a litoměřický basketbal se dočkaly další velké pocty. 

Hlavní trenér Slunety Antonín Pištěcký a kouč litoměřického Slavoje Jan 

Šotnar budou asistenty u reprezentace do 20 let na ME v Litvě. Oba budou na 

lavičce k ruce Lukáši Pivodovi, jenž je trenérem Svitav. Šampionát, v němž 

Češi  

v nabité skupině narazí na Řecko, Litvu a Španělsko, se hraje od 13. do 19. 

července v litevské Klaipedě. „Je to obrovská čest, beru to jako odměnu  

za svojí práci. Jsem rád, že se mi Lukáš Pivoda ozval, protože reprezentovat 

svou zem je to nejvíc, čeho můžeme dosáhnout,“ neskrýval nadšení Antonín 

Pištěcký. „Když jsem se o této možnosti dozvěděl, byl jsem strašně nadšený. 

To je nabídka, která se neodmítá,“ přiznal podobné pocity Šotnar. „Je to jen  

o stupínek níž než áčková reprezentace, takže to beru jako obrovský úspěch,“ 

dodal. 
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• Výstava Děti a zvířata 2020 na Zahradě Čech slavila úspěch: Na 2 500 

návštěvníků zavítalo během tří dní na výstaviště Zahrada Čech, aby si 

prohlédlo zimní výstavu drobného domácího zvířectva pořádanou Základní 

organizace ČSCH Litoměřice Žitenice. Expozici nazvanou Dětia zvířata 2020 

obeslali chovatelé z celé ČR s 420 holuby, 320 králíky, 110 kusy drůbeže, 100 

morčaty a dalšími druhy zvířat. Nejvzdálenější chovatel přijel až z Moravského 

Krumlova, nechyběli zde ani přátelé ze saského města Sebnitz. Starosta 

Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč, který převzal nad akcí záštitu, předal  

v sobotu na závěr akce spolu s předsedou organizace Jiřím Andrlem 17 

pohárů a desítky čestných cen chovatelům zvířat, jež při posuzování získala 

nejvyšší ohodnocení. 

 

• Při vjezdu do Litoměřic vás uvítají nové cedule: Návštěvníky Litoměřic vítají 

nové cedule umístěné na dvou místech při vjezdu do města v ulicích 

Českolipská a Želetická. Vytvořeny byly v souladu s novým grafickým 

vizuálem, který město s příchodem roku 2020 postupně propisuje do života 

Litoměřic. Již nyní je možné vídat nové logo na autobusech městské dopravy, 

bannerech, plakátech, letácích či propagačních materiálech, jež je možné 

zakoupit v informačním centru na Mírovém náměstí. Postupně dojde k celé 

řadě změn, včetně značení městských budov, venkovního orientačního 

systému apod. Nový grafický vizuál promlouvá kombinací barev modré  

a okrové. Smyslem jeho implementace je sjednotit prezentaci Litoměřic 

směrem k obyvatelům i turistům. 

 

• Ples pomohl Hospici: V pátek 7. února se konal v pořadí již 16. ples Hospice 

sv. Štěpána. K poslechu a tanci hrála kapela Elmex, o předtančení se postarali 

manželé Mackovi. Návštěvníky též pobavila originální světelná show v podání 

Veroniky Jelínkové. Díky všem dárcům a sponzorům, kteří ples podpořili, i těm, 

kdo na ples přišli a zakoupili si lístky do tomboly, se Hospic sv. Štěpána může 

radovat z částky 30 000 korun, které se takto podařilo získat. Výtěžek bude 

využit na podporu hospicových služeb, které poskytuje nevyléčitelně 

nemocným. 

 

• Větrovce před soud přivedli z vazební věznice v poutech: Kauza vytunelování 

drůbežářské firmy z Litoměřic se táhne skoro 10 let. U Okresního soudu v 

Litoměřicích v úterý pokračovalo hlavní líčení s podnikatelem Vladislavem 

Větrovcem. V poutech ho tam z vazby, kde je od začátku minulého týdne, 

přivedla vězeňská služba. Státní zástupce Josef Zronek Větrovce viní z 

porušení povinnosti při správě cizího majetku. Toho se měl podle obžaloby 

dopustit společně s bývalým konkurzním správcem Josefem Vavřičkou, kdy z 

litoměřické společnosti Melbro a českolipské Autostar Velimex vytunelovali 

přibližně 39 milionů korun. … 
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• Litoměřický Schizzo Band laureátem Concerto Bohemia: Skvělého úspěchu 
dosáhl orchestr litoměřické ZUŠ Schizzo Band. Kapela pod vedením uč. Jana 
Veselého se stala jedním ze sedmi laureátů národní rozhlasové soutěže 
Concerto Bohemia 2020! V minulých dnech o tom rozhodla odborná porota, 
která vybírala z dvanácti nejlepších. Litoměřičtí uspěli v kategorii orchestrů s 
věkovým průměrem od 14 do 16 let. Úspěchem si devítičlenný Schizzo band 
zajistil nejen účast na dubnovém Koncertu laureátů v pražském Žofíně, ale i 
možnost nahrát v Českém rozhlase na CD část svého repertoáru. Concerto 
Bohemia je národní soutěž orchestrů a souborů, kterou rozhlas pořádá již od 
roku 1992, aby podpořil mladé muzikanty na základních uměleckých školách. 
Na koncertech laureátů vystoupilo za tu dobu přes 350 orchestrů s více než 10 
500 hudebníky. ČRo má ve své fonotéce v provedení nejlepších účastníků 
tisícovku profesionálních rozhlasových nahrávek. 
 

• Žáci na ZŠ Havlíčkova se sami vložili do řešení problému: Překvapivý průběh 
mělo Školní fórum na ZŠ Havlíčkova, kde mezi osmi aktuálními problémy 
suverénně zvítězil stav atletického oválu a příslušných sektorů. Žáci se na 
setkání dobře připravili a překvapili svým postojem přítomné zástupce 
Zdravého města, když řešení problému zastřešili svou aktivitou. Mediální 
kroužek připravil pro školní fórum projekt s názvem Máme si kde hrát?, který 
chce na jaře po nezbytných opatřeních začít realizovat. Rádi by získal nejen 
rodiče, přátele školy a obyvatele okolního sídliště, ale i širokou veřejnost, která 
může sportovní areál ve volném čase využívat. Stav atletického oválu trápí 
zejména učitele a trenéry, kteří vedou na škole sportovní kroužky. Pomoc  
k řešení problému přislíbil svou záštitou místostarosta města Lukas Wünsch. 
 

• Lidé volají na hygienu, mizí dezinfekční gely: Opatrnost je na místě, ale hlavně 
žádnou paniku, prosí na dálku čeští hygienici. Značná část lidí, která se vrátila 
z lyžování v Itálii či Rakousku, začala bombardovat telefonní linky krajských 
hygienických stanic. „Máme stovky telefonátů denně a další dotazy jsou v e-
mailech. Bývá to podobné: buď se oni sami vrátili z Itálie, nebo říkají, že jejich 
známý byl s někým v kontaktu, a chtějí radu, jak postupovat,“ popisuje Dana 
Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. „Od 
včerejška se na nás obrací spousta lidí, hlavně těch, kteří byli  
na nějakém pobytu v Itálii,“ potvrzuje lékařka Olga Štorkánová z Krajské 
hygienické stanice Ústeckého kraje. Doporučení odborníků je přitom stejné. 
Jednak se zajímají o to, kde přesně lidé trávili svoji zahraniční dovolenou  
a jaké mají příznaky. Většinu lidí ale odkazují na jejich praktické lékaře. 
„Ideálně nejdříve po telefonu a s ním se domluvit, co dál,“ popisuje 
Šalamunová. Hygienici zatím působí hlavně preventivně, třeba v kontrolách 
veřejných prostor. „Vydali jsme doporučení častěji dezinfikovat toalety, více 
uklízet na pokladnách a podatelnách, kde dochází ke styku s lidmi,“ řekla 
Deníku ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová. Lidé 
mezitím dál „berou útokem“ lékárny. Téměř všude jsou vyprodány respirátory, 
k dostání jsou však roušky. „Jen za včerejšek evidujeme asi 10 tisíc prodaných 
kusů, což byl dokonce stonásobek běžného prodeje a dosavadní rekord,“ říká 
Michal Petrov, mluvčí sítě lékáren Dr.Max. Ve velkém teď mizí i antibakteriální 
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gely. „Obvykle se jich měsíčně prodaly jen stovky, dnes jsou to tisíce,“ uzavírá 
Petrov. 
 

• Roušky došly, hlásí lékárny: Kvůli přibližování koronaviru k hranicím České 

republiky mají z nemoci velké obavy také lidé ze severu Čech . Obrovská 

poptávka je v posledních dnech po rouškách. Lidé se jimi chtějí předzásobit, 

aby se mohli chránit, pokud koronavirus dorazí do Česka. Jenže už nejsou a 

další zásilky prozatím nedorazily. Hygienici uvádějí, že roušky stejně neochrání 

člověka na sto procent. Daleko efektivnější jsou respirátory, jenže ty se špatně 

shánějí. 
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Březen 2020 

• Dokument městského úřadu města Litoměřice ze 3. 3. 2020 

Město zatím nepřijímá restriktivní opatření kvůli koronaviru: Vážené 

spoluobčanky, Vážení spoluobčané, v posledních týdnech, dnech a hodinách 

sledujeme a všichni diskutujeme vývoj kolem koronaviru COVID-19. Jako 

město a městský úřad v tento okamžik nebudeme přijímat žádná rozsáhlá 

restriktivní opatření. Vedení města současnou situaci sleduje a pravidelně 

vyhodnocuje. Respektujeme doporučení, která jsou uveřejněna na stránkách 

Ministerstva zdravotnictví a doporučení dalších kompetentních orgánů.  

Prosíme zachovejme rozvahu a klid. Je potřeba si jednotlivé informace z médií 

a sociálních sítí vždy ověřovat.  V tento okamžik doporučujeme sledovat 

stránky Ministerstva zdravotnictví a dále stránky Státního zdravotního ústavu. 

Dále pro cesty doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí. 

Jak se chránit: dodržovat základní hygienická pravidla; dostatečně se věnovat 

odpočinku a spánku, zvýšit příjem vitaminů (přírodního a lokálního charakteru) 

a dodržovat zásady vyvážené a zdravé stravy… 

 

• Starostové litoměřického regionu diskutovali o bezpečnosti (10. 3.): 

Bezpečnost v regionu byla včera hlavní tématem setkání zhruba čtyř desítek 

starostů obcí spadajících pod Litoměřice jako obec s rozšířenou působností. 

Akce se na popud starosty a senátora Ladislava Chlupáče uskutečnila v Hradu 

Litoměřice. Přítomní zástupci obcí i organizací byli informování ohledně 

současného stavu šíření koronaviru na Litoměřicku MUDr. Ladislavou 

Matějíčkovou z Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem. Ta potvrdila  

v danou chvíli jednu osobu s prokázanou nákazou v Litoměřicích a 

informovala o dalších aktuálních opatřeních včetně uzavření zdravotnických 

zařízení  

a nařízených karanténách. Připomněla také nutnost následování obecných 

doporučení a dodržování osobní hygieny. „Město zveřejnilo pokyny  

pro zaměstnance i občany. Je nutné, aby se každý choval zodpovědně a tato 

opatření dodržoval,“ potvrdili její slova starosta Ladislav Chlupáč, který 

na dnešní poledne svolal vedoucí odborů městského úřadu, příspěvkových 

organizací města. Učinil tak v reakci na prohlášení bezpečnostní rady státu. 

 

• Kompostujte s žížalami i v panelových domech, město vás podpoří: 
Vermikompostéry zdarma bude v druhé polovině tohoto roku dávat Město 
Litoměřice svým občanům. Litoměřický městský úřad tak vychází vstříc 
občanům v panelových a bytových domech, kteří nemají kam umístit klasický 
kompostér a rádi by kompostovali. Nyní jsme ve fázi příprav dotačního 
programu a začínáme zjišťovat skutečný zájem o vermikompostéry. V tomto 
roce máme v rozpočtu finance na cca 80 kusů vermikompostérů. Žadatelé je 
získají do svého vlastnictví. „Podmínkou pro podání žádosti je trvalé bydliště 
v Litoměřicích, nulové dluhy vůči městu a byt v osobním vlastnictví nacházející 
se v katastru Litoměřice nebo Pokratice,“. Kdo dostal již od Města Litoměřice 
klasický kompostér, nemá nárok na vermikompostér.   
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• V Litoměřicích začala platit mimořádná opatření (10. 3.): Do konce března 
jsou v Litoměřicích zrušeny veškeré kulturní, sportovní a společenské události 
organizované městem Litoměřice či jeho příspěvkovými organizacemi. Jde o 
jeden z výsledků jednání krizového štábu města, který se sešel dnes  
po poledni za účasti vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů 
příspěvkových organizací, velitele městské policie a dalších. Stalo se tak 
v přímé návaznosti na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která 
počínaje zítřkem uzavřela v souvislosti s nákazou i základní, střední školy  
a odborné školy, včetně školních družin. 
 

• Litoměřice mají vlastní kompostárnu: Litoměřice postupně realizují plán 
odpadového hospodářství, jedním z jeho bodů je vybudování vlastní 
kompostárny a cílem snížení nákladů na přepravu biologicky rozložitelné části 
komunálního odpadu ke zpracování v největším regionálním zařízení toho 
druhu při SONO Plus v Úpohlavech. Přes zimu se podařilo dokončit úpravu 
ložné plochy malé kompostárny s roční kapacitou 150 tun v reálu Technický 
služeb města v Třebouticích. „V tomto zařízení, které bylo vybaveno potřebnou 
technologií, získanou s podporou dotace od Ústeckého kraje, se budou od jara 
kompostovat ve městě vybrané čisté druhy zeleně, jako je tráva, listí a štěpka. 
První materiál se ke zpracování naveze z údržby zahrad mateřských škol. 
Získaný kompost využijeme pro obnovu městské zeleně, přebytek poskytneme 
zdarma občanům. Zájem určitě bude, vyzkoušeli jsme si to loni, kdy jsme 
žadatelům dovezli certifikovaný kompost z Úpohlav,“ vysvětlil vedoucí odboru 
životního prostředí Pavel Gryndler. Město bude i nadále zajišťovat svoz 
biologicky rozložitelného materiálu od občanů z hnědých nádob, kteří mají 
zahrádky, a zopakuje loňské darování komposterů. Navíc už tento měsíc 
začalo přijímat žádosti od domácností, jež naopak nemají zahrádky,  
na poskytnutí tak zvaných vermikomposterů, v kterých zelený odpad 
z kuchyně zpracovávají na hnojivo kalifornské žížaly.    
    

• Lůžková oddělení nemocnice jsou pro návštěvy uzavřena: Na základě nařízení 
ministra zdravotnictví jsou od 10.3.2020 ZAKÁZÁNY návštěvy  
na všech lůžkových odděleních litoměřické nemocnice. V případech hodných 
zvláštního zřetele rozhodne o návštěvě lékař, a to o každém pacientovi  
a každém návštěvníkovi individuálně. Toto opatření nemá časové omezení  
a bude zrušeno až na základě nového rozhodnutí. 
 

• Litoměřice vyzývají občany, aby zvážili návštěvy úřadu: Městský úřad zůstává 
otevřený a v neomezeném provozu, nicméně s ohledem na stávající 
epidemiologickou situaci vyzývá město Litoměřice a Městský úřad Litoměřice 
občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť úřadu a pokud jejich záležitost 
snese odkladu odložili vyřízení na pozdější dobu. Městský úřad doporučuje 
lidem, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především 
telefonickou a e-mailovou. 
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• Pro osamělé seniory chystá město krizové potravinové balíčky: Krizové 
potravinové balíčky pro osamělé seniory, kteří si nemohou sami nebo 
prostřednictvím příbuzných nakoupit, připravuje město Litoměřice. Pracovníci 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s charitou během těchto 
dnů mapují situaci a aktivně vyhledávají seniory, kteří pomoc potřebují. 
"Balíčky nebudou určeny všem, jde o krizové řešení pro nejpotřebnější," 
upozornila vedoucí odboru Renáta Jurková. Rozvoz potravin zajistí 
dobrovolníci či dobrovolní hasiči. Náklady zatím uhradí město. Poté, co 
nebezpečí pomine, budou moci senioři na úřad přijít a balíček dodatečně 
uhradit. Tajemník městského úřadu Milan Čigáš vyzývá obyvatele k všímavosti 
a vzájemné pomoci. "I těžká chvíle, jako je takováto krize, může být přínosem 
například  
v prohloubení mezilidských vztahů. Každý z nás může ukázat to dobré,  
co v něm je. Všímejme si prosím opuštěných sousedů, i kdyby měla pomoc 
spočívat pouze v laskavém uklidňujícím slově. Město se snaží jít příkladem," 
uvedl tajemník. 
 

• Ochranné prostředky budou vydávány na výstavišti: Na výstavišti Zahrada 

Čech bude od příštího týdne zřízeno výdejní místo určené k distribuci osobních 

ochranných prostředků vybraným poskytovatelům zdravotních  

a sociálních služeb, jako jsou nemocnice, záchranná služba, sociální zařízení 

apod. Pomůcky ale budou určeny i lékařům, stomatologům, lékárníkům  

a dalším, kteří budou s nabídkou na vyzvednutí osloveni prostřednictvím kraje. 

Ministerstvo zdravotnictví by mělo Ústecký kraj dle informací zaslaných 

hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem zásobit o víkendu. Přesný čas dodání 

zatím není znám, ani počet a druh dodaného materiálu. 

 

• Nařízení vlády uzavřelo další místa, strážníci provádějí kontroly:  

V souvislosti s novými usneseními Vlády ČR jednal dnes ráno krizový štáb. 

Starosta pověřil městskou policii, aby ve městě dohlížela na to, zda jsou 

nařízení vlády dodržována. Již včera po 20. hodině kontrolovala, zda jsou 

uzavřeny restaurace. Podle velitele Ivana Králíka byli provozovatelé 

zodpovědní a skutečně měli zavřeno. 

 

• Nejezděte na výstaviště. Osobní ochranné pomůcky nedorazily: Nejezděte na 

litoměřické výstaviště pro ochranné osobní pomůcky (OOP), ani nevolejte s 

žádostí o informace na Zahradu Čech. Tuto výzvu dnes vydal tajemník 

Krizového štábu města Litoměřice jako obce s rozšířenou působností Miroslav 

Letafka. Učinil tak poté, co o víkendu nedorazily OOP na výstaviště  

a nepřetržitě zvoní telefony. Ústecký kraj prozatím obdržel o víkendu pouze 

várku určenou pro Masarykovu nemocnici a Zdravotnickou záchrannou službu 

Ústeckého kraje. Na ostatní nemocnice a lékaře se zatím nedostalo. „Pokud 

ochranné prostředky dorazí, vydávány budou pouze praktickým lékařům, 

stomatologům a lékárníkům a dalším subjektům předem vyzvaným Ústeckým 

krajem, nikoliv městem,“ upřesnil Miroslav Letafka s tím, že je tedy naprosto 

zbytečné cestovat nebo volat na výstaviště. Distribuce OOP je plně  
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v kompetenci ministerstva zdravotnictví a krajského úřadu. Město Litoměřice 

vytipovalo vhodné výdejní místo a je připraveno zabezpečit jeho obsluhu. 

 

• Litoměřice hlásí i nadále: jeden potvrzený případ nákazy: Město Litoměřice 

má i nadále jeden pozitivní výsledek testu na přítomnost koronaviru. Jak je 

všeobecně známo, jde o mladou ženu, která byla lyžovat  

v Itálii. Podle dnešní informace z hygienické stanice, za poslední týden  

v Litoměřicích nikdo nepřibyl. Jde sice o dobrou zprávu pro Litoměřice, 

nicméně je zřejmé, že počty případů teprve porostou. Buďme proto ohleduplní 

ke svému okolí i k sobě samým. Další podrobnější informace a doporučení 

očekávejte dnes večer, mj. i proto, že zasedal jak krizový štáb Ústeckého kraje, 

tak i města Litoměřice. Nejen starostové, ale i obyvatelé volají po informacích 

o vývoji epidemie z pohledu počtu nakažených či testovaných. 

 Z dnešního vyjádření ředitelky Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem 

Lenky Šimůnkové vyplynulo, že na základě požadavků bude nastaven 

pravidelný systém hlášení. 

 

• Pomoc potřebným nabídly v Litoměřicích desítky dobrovolníků: Celkem 30 

dobrovolníků z řad veřejnosti má do této chvíle k dispozici Městský úřad v 

Litoměřicích. Jsou připraveni pomoci potřebným. Mnoho zaměstnanců  

i dalších dobrovolníků šije roušky, ať již přímo v budově úřadu, nebo doma. 

Dnes již město využilo pomoci prvních z řad dobrovolníků – jednoho na nákup 

léků a donášku Litoměřickým, další pomáhá při šití roušek na městském 

úřadu. Ostatní jsou k dispozici podle potřeby. Pracovníci odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví mapují situaci ve městě, zjišťují, kam dobrovolníky město 

vyšle. "Všem moc děkujeme, podpory si vážíme," uvedla Irena Vodičková, která 

práci dobrovolníků koordinuje. 

 

• Radní odpustí nájem živnostníkům, podpořte je i vy: Živnostníci podnikající v 

prostorách patřících městu Litoměřice nemusí v tuto chvíli platit nájemné. 

Radní města rozhodli o odložení splatnosti nájemného. Zda bude odpuštěno v 

plné výši, za jaké období apod. není v tuto chvíli rozhodnuto.  

Vše bude závist na délce trvání nouzového stavu a řadě dalších faktorů. 

 

• Krizový štáb: Distribuce ochranných prostředků se zlepšila: Městská 
autobusová doprava v Litoměřicích zůstává až do odvolání mimo provoz. „Jde 
o účinné opatření v boji proti šíření coronaviru. Hůře pohyblivým seniorům, 
kteří žijí osamoceni, nemají sousedy ochotné dojít do lékárny, na nákup apod., 
ale i handicapovaným lidem či matkám samoživitelkám v obdobné situaci 
město nadále pomáhá prostřednictvím zaměstnanců úřadu a dobrovolníků, 
kteří například roušky nejen šijí, a také je i rozváží. Všem za to patří velké 
poděkování,“ konstatoval dnes na krizovém štábu města starosta Ladislav 
Chlupáč. Město v tuto chvíli registruje zhruba pět desítek dobrovolníků a řadu 
nabídek od podnikatelů, kteří jsou připraveni zdarma pomoci, například  
s nadále probíhajícím rozvozem krizových potravinových balíčků seniorům 
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apod. „Tyto nabídky nás velmi těší, je vidět, že v době krize umíme táhnout  
za jeden provaz. Rozvoz zatím zvládáme vlastními silami, ale není vyloučeno, 
že nabídky brzy využijeme,“ dodal starosta. Neocenitelná pomoc dobrovolníků 
směřuje i do nemocnice. Její vedení aktuálně aktivuje pandemický plán. 
Zlepšuje se i zásobování ochrannými prostředky určenými lékařům  
a zdravotnickému personálu. Například dnes od státu dorazilo 1650 
respirátorů. Nemocniční lékárna zůstává v provozu, ovšem vstup do 
zdravotnického zařízení je zakázán. „Přijímáni jsou pouze pacienti s akutními 
obtížemi, a to za přísných bezpečnostních opatření,“ informoval ředitel 
nemocnice Radek Lončák. Zastavena je plánovaná operativa, mimo provoz je 
ambulantní část. Balíčky pro hospitalizované pacienty je možno zanechat  
na recepci a následně jsou dopraveny adresátům na jednotlivá oddělení. 
Veškeré informace nemocnice centralizuje na svých webových stránkách  
v sekci koronavir https://www.nemocnice-lt.cz/pacient/koronavirus-aktualni-
informace-o-provozu/. Zahájena byla také distribuce osobních ochranných 
prostředků určených praktickým lékařům, stomatologům, lékárníkům, a to 
prostřednictvím Správy a údržby silnice Ústeckého kraje. Výstaviště Zahrada 
Čech jako výdejní místo si tedy radnice ponechává prozatím v záloze, protože  
i státem koordinovaná distribuce roušek pro obyvatele má probíhat 
prostřednictvím České pošty. Hlídání dětí zaměstnanců Integrovaného 
záchranného systému nadále město zabezpečuje v Masarykově základní 
škole. Co se týče počtu nakažených, každý den aktualizuje město na svých 
webových stránkách tento údaj. K dnešnímu dni je v bývalém okrese 
Litoměřice potvrzeno 6 lidí s koronavirem. Vyléčeni v rámci Ústeckého kraje 
byli čtyři lidé, všichni z Děčínska. 
 

• Referendum k nemocnici je platné, opakovat se nebude: Referendum  
k litoměřické nemocnici se opakovat nebude. Nejvyšší správní soud v Brně 
odmítl návrh petičního výboru na vyhlášení místního referenda zároveň 
 s krajskými volbami v roce 2020. Rozsudek obdrželo město Litoměřice v 
těchto dnech (viz příloha). Jednání o začlenění Nemocnice Litoměřice do 
páteřní sítě nemocnic sdružených v Krajské zdravotní, a.s., zřizované 
Ústeckým krajem, tak nadále probíhají. 
 

• Nemocnice zachytila první dva pozitivní pacienty na koronavirus (26. 3.): 
První případy pacientů, u kterých bylo testy prokázáno onemocnění COVID – 
19, byly identifikovány v litoměřické nemocnici. Jde o ženu a muže ve věku 76 
resp. 85 let, kteří zde byli v minulém týdnu na interním oddělení hospitalizováni 
v prvním případě pro dechové obtíže, a ve druhém pro několik hodin trvající 
horečnatý stav a dušnost. 
 

• Domov U Trati je kvůli prokázanému koronaviru v karanténě: Domov pro 
seniory U Trati se ocitl v karanténě. Souvisí s nákazou koronavirem, který byl 
prokázán u jednoho z obyvatel. Stalo se tak až při druhém testu. První test 
uskutečněný před několika dny byl negativní. V karanténě nadále zůstává 
jeden ze zaměstnanců, u něhož byla taktéž nákaza již prokázána. Další 
testování zde budou probíhat. Ředitel Centra sociální pomoci Lovosice 
Jindřich Vinkler, pod který litoměřický Domov U Trati patří, je v kontaktu s 
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hygieniky,  
s krizovým štábem Ústeckého kraje i města Litoměřice. Pacient je v péči 
Masarykovy nemocnice. Mimořádná opatření přijala v této souvislosti 
litoměřická nemocnice, neboť klient domova byl několik dní hospitalizován  
na interně. „Tento vývoj jsme očekávali. Bylo by chybné se domnívat, že se 
nám nákaza vyhne, ačkoliv jsme přísná opatření přijali ve velkém předstihu. Na 
situaci se snažíme být co nejlépe připraveni. Děláme vše pro to, abychom  
ji zvládli, a to ve spolupráci s neziskovými organizacemi pečujícími o naše 
seniory, se kterými o to intenzivněji v této těžké době spolupracujeme,“ uvedl 
po dnešním zasedání krizového štábu místostarosta Karel Krejza. 
 

• Nemocnice má připravená lůžka i pro infekční pacienty: Se vzrůstajícím 
počtem lidí s koronavirovým onemocněním se "na nejhorší" připravuje také 
nemocnice v Litoměřicích. V případě, že by počet nemocných výrazně stoupl  
a infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice by se zaplnilo vážnými 
případy, litoměřická nemocnice by pomohla. Její ředitel Radek Lončák 
informoval v rozhovoru pro Litoměřický deník, že v prostorách nemocnice je 
připravena samostatná lůžková stanice pro infekční pacienty s třinácti 
kyslíkovými lůžky napojenými na centrální rozvod kyslíku nemocnice. Dalších 
šestnáct lůžek je připraveno na doléčení infikovaných pacientů už bez potřeby 
napojení na rozvod kyslíku. "Budeme se samozřejmě přizpůsobovat aktuální 
potřebě, a to do vyčerpání jak personálních, tak technických kapacit," dodal 
Lončák s tím, že aktuální prioritou je transportovat nakažené koronavirem  
do vybraných sedmnácti nemocnic v Česku, které poskytují péči v oboru 
infekční lékařství na svých odděleních. V případě nutnosti je nemocnice 
schopna zabezpečit také pacienty připojené na umělou plicní ventilaci. A to 
v maximálním počtu čtyř lůžek. "V tomto případě jsme limitováni zejména 
počtem zdravotnického personálu. Je nutné si uvědomit, že v této situaci 
vytváříme nouzová řešení pro zajištění pacientů nakažených koronavirem, 
nesmíme však zapomenout, že nemocnice je zde i pro pacienty s jiným 
onemocněním než infekčním," doplnil ředitel. 
 

• Pět desítek klientů Domova U Trati má pozitivní testy na koronavirus: I přes 
veškerá opatření musíme informovat veřejnost, že  
k dnešnímu dni je v Domově U Trati 52 klientů pozitivně testovaných  
na koronavirus. Celkem žije v zařízení zřizovaného příspěvkovou organizací 
Ústeckého kraje 72 klientů. Výsledky testování zaměstnanců dosud nejsou 
známy. Jeden klient zemřel, nicméně podle lékařů šlo o onkologického 
pacienta s řadou dalších interních chorob a koronavirus nebyl hlavní příčinou 
úmrtí. Naprostá většina klientů pozitivně testovaných nevykazuje závažné 
příznaky. Naopak šest lidí lékařskou pomoc vyžaduje a dostávají ji  
v litoměřické a ústecké nemocnici. Celé zařízení je v karanténě. Rodinní 
příslušníci jsou postupně informováni. Vedení penzionu i zřizovatel intenzivně 
spolupracuje s hygieniky. Veškerý režim se řídí krizovým plánem. 
 

 

 



31 
 

Duben 2020 

• Koronavirus má většina seniorů z Domova U Trati: Z dvaapadesáti 
nakažených vyžadovalo šest seniorů lékařskou pomoc. Dvaapadesát seniorů  
z litoměřického Domova U Trati má pozitivní test na onemocnění COVID-19. 
Informaci včera potvrdil Jindřich Vinkler, ředitel Centra sociální pomoci,  
pod které domov spadá. „I přes veškerá opatření máme v Domově U Trati 52 
pozitivních klientů testovaných na přítomnost koronavirové infekce COVID-19 
z celkového počtu 72 klientů. Z 52 nakažených vyžadovalo šest klientů 
lékařskou pomoc,“ uvedl Vinkler. Plošné testy prováděli hygienici poté, co  
se minulý týden v domově objevila nákaza. A to u třech klientů a jednoho člena 
personálu. Jeden ze seniorů, pětaosmdesátiletý muž, který byl  
od minulého týdne hospitalizovaný na infekčním oddělení v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, zemřel. Onemocnění však nebylo hlavní příčinou 
smrti. „Můžeme potvrdit úmrtí 85letého muže s nákazou COVID-19. Šlo  
o onkologického pacienta s řadou dalších interních chorob,“ uvedl primář 
infekčního oddělení nemocnice Pavel Dlouhý. Jedná se o první úmrtí pacienta 
v souvislosti s koronavirem v Ústeckém kraji. Domov U Trati je už několik dní v 
karanténě. V zařízení zůstali také zaměstnanci. „Na výsledky testování 
ošetřujícího personálu stále čekáme,“ poznamenal včera odpoledne Vinkler 
s tím, že domov intenzivně spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí  
a domlouvají se o následných postupech. „Veškerý režim zařízení se nyní řídí 
krizovým plánem. Většina testovaných klientů nevykazuje žádné závažné 
příznaky koronavirové infekce, proto i nadále zůstávají v péči ošetřujícího 
personálu Domova U Trati. Ti, kteří potřebují neodkladnou lékařskou pomoc, 
jsou ihned převáženi do litoměřické nemocnice a ústecké Masarykovy 
nemocnice,“ doplnil Vinkler. Na situaci v domově reagoval i starosta Litoměřic 
Ladislav Chlupáč. „Všichni doufáme, že bude brzy lépe. Nezapomínejme, že  
v těžkých dobách může i pozitivní mysl pomoci v uzdravování, i když je 
nesmírně těžké si ji uchovat,“ vzkázal klientům a zaměstnancům domova. 
 

• Hasičské slavnosti se přesouvají: Celorepublikový sraz hasičstva spojený 
s výstavou techniky Hasičské slavnosti, jež se měly konat letos 12. a 13. 
června na litoměřickém výstavišti, se přesouvají na příští rok. Informoval 
o tom pořadatel Jindřich Hejduk. „Slavnosti se uskuteční v náhradním termínu 
příští rok ve dnech 11. a 12. června,“ upřesnil Hejduk. Hasičské slavnosti se  
v Litoměřicích konají jednou za dva roky a patří mezi největší akce v regionu. 
 

• Strážníci v Litoměřicích přistihli další dva hříšníky bez roušek: Městská 
policie Litoměřice nadále v ulicích kontroluje dodržování vládního nařízení, 
podle kterého se lidé nesmějí zdržovat mimo bydliště bez ochranných 
prostředků dýchacích cest. „Strážníci zaznamenali na dolním nádraží pohyb 
dvou osob, které zjevně nerespektovaly mimořádné opatření vlády. Podezření 
z přestupku oznámili příslušnému správnímu orgánu,“ informovala městská 
policie na svém webu v úterý 31. března. 
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• MŠ Litoměřice zajistila roušky zaměstnancům a děkuje za práci: Mateřské 
školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících 
rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se 
starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících  
v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, 
z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely,  
a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo 
sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích  
a její majitelce. Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům 
Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.  
 

• Chrání seniory i personál: Situace v Domově U Trati je podle hejtmana 
stabilizovaná. Hlídá tam policie. Ochránit seniory i zaměstnance před 
koronavirovou nákazou. To je teď hlavní prioritou v domovech na Litoměřicku. 
Velmi přísná hygienická opatření platí také v zařízeních, které v Litoměřicích 
spravuje Farní charita. Jedná se o domov seniorů na Dómském pahorku  
a Domov sv. Zdislava. „Mimo jiné došlo k reorganizaci personálu. Ten je 
rozdělený na tři týmy, které se střídají vždy po čtyřech dnech a nepotkávají se 
tak spolu,“ popsala ředitelka litoměřické farní charity Karolína Wankovská  
s tím, že každý ze zaměstnanců prochází u vstupu danou procedurou. Nejprve 
si sundá použitou roušku, dezinfikuje si ruce, vstoupí na rohožku s dezinfekcí  
a vezme si novou sterilní roušku. Následně je mu změřena teplota a podán 
vitamín C. „Kontrola teploty probíhá u zaměstnanců i klientů dvakrát denně,“ 
poznamenala Wankovská. Speciální tým pracovníků má farní charita 
vyčleněný také pro péči na izolovaných lůžkách pro případ výskytu virového 
onemocnění. Na pahorku je takových lůžek 11 a ve Zdislavě tři. „Tito 
zaměstnanci přicházejí vlastním vchodem a nejsou v kontaktu s ostatním 
personálem. Na izolovaná lůžka v současné době umisťujeme na několik dní 
klienty, kteří se vrátili  
z nemocnice, kde byli například z důvodu dialýzy či jiných zákroků,“ doplnila 
ředitelka. Zvláštní pravidla platí také pro poštovní dopisy adresované 
seniorům. Ti je obdrží až poté, co projdou čtyřiadvacetihodinovou dezinfekcí 
ve speciálním boxu. Co pracovníkům v domovech i v terénní službě v 
současné době chybí, jsou podle ředitelky hlavně ochranné obleky a brýle. 
Příznaky virového onemocnění ve svých zařízeních farní charita zatím 
nezaznamenala. Stejně tak i je na tom i Domov seniorů v Roudnici nad Labem, 
kde rovněž platí přísná nařízení. 
 

• V domově U Trati hlídá policie: Prvním zařízením pro seniory v okrese, kde se 
onemocnění COVID-19 objevilo, byl litoměřický Domov U Trati. Nakažených je 
tam více než 50 ze 72 klientů a také několik zaměstnanců. Zařízení je už druhý 
týden v karanténě. Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka je situace  
v domově, jenž je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, stabilizovaná. 
Uvedl to včera na tiskové konferenci. „Je to pro nás zkouška, jak postupovat v 
případě, že by k této situaci došlo v nějakém jiném zařízení,“ poznamenal 
hejtman. Informoval také o spolupráci s krajským policejním ředitelem  
a upozornil, že policie by měla uzavřít příjezdovou cestu a provádět tam 
pravidelné hlídky, aby do areálu nevstupoval nikdo cizí. „Docházelo k tomu, že 



33 
 

se z domova stala atrakce. Někteří lidé tam v noci seniorům svítili do oken,“ 
přiblížil Bubeníček. Hlídat klid bude před domovem také litoměřická městská 
policie. Pro zaměstnance Domova U Trati, kteří jsou se seniory uzavření 
ve čtrnáctidenní karanténě, schválili krajští radní jednorázovou měsíční 
odměnu ve výši třicet tisíc korun. 
 

• Cyklisté v nejistotě. Závod míru se odkládá! : Slavnému podniku hrozí, že 
poprvé ve své historii vynechá jeden ročník. Černý scénář se naplnil. 
Mezinárodní cyklistická unie UCI prodloužila kvůli pandemii koronaviru 
závodní přestávku až do 1. června. Nařízení se týká všech cyklistických 
disciplín  
a všech kategorií jezdců. Odkládá se tak i prestižní Závod míru juniorů  
na severu Čech. Tradiční májový etapák, na kterém se prezentují největší 
světové talenty cyklistiky, se koná nepřetržitě už od roku 1974. Letos hrozí, že 
se poprvé v dlouhé historii v okolí Terezína vůbec neuskuteční. „Není to dobrá 
zpráva. Závod míru juniorů se odkládá, květnový termín je zrušený. V tuto 
chvíli nejsem schopný říct, jestli se letos vůbec pojede,“ svěřil se Deníku 
smutný Svatopluk Henke, ředitel významného podniku, který je od roku 1995 
stabilně součástí Světového poháru. 
 

• Pohřebáci jsou kvůli viru opatrnější: S nejvyšší opatrností si teď 
při manipulaci se zesnulými počínají pracovníci pohřebních služeb. I mrtvé tělo 
může být podle expertů zdrojem nákazy koronavirem. Mimořádná hygienická 
opatření, ke kterým přikročili v litoměřické pohřební službě Auriga, ulehčuje, že 
se firma běžně věnuje i balzamování. Mají tak nejen dost roušek, ale  
i dezinfekce, ochranných obleků a dalších prostředků. A také mobilní 
germicidní lampy sloužící k dezinfekci vzduchu i povrchů, kterými osvětlují 
nejen obřadní síně, ale i pohřební auta. Na obřady teď lidé chodí v rouškách. 
Má ji i smuteční řečník, který teď už nesmí podáním ruky kondolovat 
pozůstalým. 
 

• Kulturní akce se odkládají – Vinařské Litoměřice budou v září: Pořadatelé a 
samotní vinaři věří, že i přes nouzový stav jim zbude dost času na přípravu 
ostatních slavností. Všechny jarní kulturní, sportovní a společenské akce v 
souvislosti s opatřeními proti koronaviru padly. V Litoměřicích se  
to aktuálně týká tradiční, druhé nejnavštěvovanější výstavy Tržnice Zahrady 
Čech spojené s Bydlením. V ohrožení jsou i akce letní. Do jarního období 
tradičně patří i mezinárodní prodejní a soutěžní výstava Vinařské Litoměřice, 
která se měla poosmnácté uskutečnit ve dnech 17. a 18. dubna. Pořádající 
společnost Ortopedické centrum Ústí nad Labem našla pro výstavu náhradní 
podzimní termín. Po konzultaci s partery vybrali pátek a sobotu 25. a 26. září, 
kdy by pandemie měla být už v útlumu. 
 

• ZUŠ v pauze učí na „dálku“. Bezkontaktní bude i zápis: Ušetřena nucené 
pauzy kvůli koronaviru nezůstala samozřejmě ani litoměřická základní 
umělecká škola s více než tisícovkou žáků a studentů. „Museli jsme zrušit 
všechny akce a aktivity včetně výuky nejméně do května a ani pak ještě 
nevíme, co bude dál, v této situaci nechceme nic slibovat,“ uvedla k tomu 
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ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. Z nejbližších akcí odpadly třeba březnový 
benefiční koncert učitelů či dubnové koncerty Konzervatoře Jaroslava Ježka  
a orchestrů ZUŠ. Zrušen je i koncert pěveckého sboru Hlásek k jeho 
šedesátému výročí. Uskuteční se zřejmě s ročním odkladem, termín je ještě 
v jednání. Nouzový stav ale neznamená, že by škola kontakt s žáky a studenty 
přerušila, jen se odehrává jinou formou přes web, e-maily, sociální sítě, 
What’sApp. Podobně jako na jiných školách takto učitelé žákům radí, zadávají 
úkoly a cvičení. Týká se to rovněž několika desítek posluchačů Akademie 
umění III. věku. Přes web se snaží udržovat a podporovat své žáky např.  
i taneční obor, a to mj. prostřednictvím videí. Zápis nových žáků do ZUŠ 
plánovaný na 21. května se podle ředitelky uskuteční, ovšem pouze jako 
bezkontaktní, rodiče s dětmi do školy nepůjdou. Zadat přihlášku 
prostřednictvím internetu bude možné v prodlouženém termínu, vedení školy 
doporučuje sledovat školní webové stránky, kde budou podrobnější informace 
a pokyny. 
 

• Velikonoce začaly. Obřady kněží odslouží o samotě: V litoměřické Katedrále 
svatého Štěpána bude probošt kapituly Jiří Hladík sloužit bohoslužby tak, jak 
jsou předepsány. Nouzový stav a karanténa zasáhly do života mnoha lidí. I 
křesťanů, pro něž je tento týden nejdůležitější částí roku, kdy si připomínají 
smrt a vzkříšení Krista. Letos se kvůli opatřením zavedeným státem proti 
šíření koronaviru nemohou moci k tomuto svátku setkávat  
ve větších skupinách, a tedy ani na mších v kostele. Ty však bez účasti 
návštěvníků ve většině kostelů proběhnou. V prázdné Katedrále svatého 
Štěpána v Litoměřicích je v příštích dnech bude sloužit probošt litoměřické 
kapituly Jiří Hladík. „To tajemství Velikonoc samozřejmě stále prožívám, ať je 
kostel naplněný lidmi, nebo prázdný. Když jsem ještě za socialismu působil 
na venkově, tak do kostela přicházelo málo lidí. Po duchovní stránce to není 
nic tak strašného. Nyní je mi ale líto lidí, kteří nemohou na bohoslužbu přijít,“ 
řekl Jiří Hladík a zavzpomínal právě na dobu za socialismu, kdy jako malý 
chlapec nemohl do kostela z obavy před režimem. „Byly to těžké časy. Z dálky 
jsem pozoroval kostel, když se tam konaly velikonoční mše. Rodiče se báli 
pustit mě do kostela kvůli politice. Proto nyní chápu lidi, kteří by  
na bohoslužby chtěli přijít, ale nemohou. I když to je z jiného důvodu,“ 
pokračoval probošt, který bude veškeré obřady svatého týdne v katedrále 
sloužit, jak jsou předepsány, a se vším, co k nim patří. Věřící do bohoslužeb 
zahrne alespoň v myšlenkách. „Duchovní stránka v tomto případě nemá žádné 
hranice. Zdi kostela ji neohraničují. Lidé se ke mně ve stanovený čas mohou 
připojit na dálku ze svých domovů,“ vyzval Jiří Hladík. Společnost mu  
v katedrále bude dělat pouze kostelník a přítomnost věřících a návštěvníků  
mu tak bude chybět. „Rád bych se s lidmi podělil o jejich starosti i radosti, ale 
určitou dobu to musíme vydržet. Člověk musí být trpělivý,“ doplnil. 
 

• Radnice na Litoměřicku nechtějí své podnikatele nechat na holičkách: Ulevit 
živnostníkům a pomoci jim alespoň částečně překonat dobu, kdy nemohou 
kvůli vládním opatřením podnikat. O to se nyní snaží vedení měst na 
Litoměřicku. Živnostníkům v Litoměřicích, kteří mají provozovny v městských 
prostorách, radnice nejprve odložila a poté odpustila nájem. Finančně podpoří 
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také podnikatele, jež platí nájem z nebytových prostor soukromníkům. Od 
města dostanou jednorázovou pomoc ve výši deset tisíc korun. Místostarosta 
Litoměřic Karel Krejza uvedl, že radnice se tak snaží pomoci v rámci svých 
finančních možností. „Ani my nevíme, jak výrazně se sníží příjmy města. 
Cítíme ale, že osoby samostatně výdělečně činné jsou skupinou, na kterou 
ztěžka dopadají současné restrikce související s epidemií,“ uvedl Krejza. Radní 
zatím na příspěvky pro živnostníky vyčlenili tři miliony korun. „Žádosti musí být 
podány do konce dubna, zpracovávat je budeme průběžně,“ doplnila Marcela 
Škrancová, vedoucí litoměřického živnostenského úřadu, který bude příjem a 
vyřizování žádostí koordinovat. Peníze podnikatelé dostanou převodem po 
vyřízení žádosti a podpisu smlouvy. Formuláře  
a konkrétní podmínky, mezi které patří například platné živnostenské 
oprávnění a nahlášená provozovna v Litoměřicích v období nařízeného 
uzavření, žadatelé naleznou na stránkách města. 
 

• Litoměřicko asi čekají plošné testy: Po Velikonocích se má spustit cílené 
plošné testování na přítomnost onemocnění COVID-19. Jednou ze čtyř lokalit  
v České republice, kterou ministerstvo zdravotnictví vybralo, je také 
Litoměřicko, kde je nejvíce nakažených na tisíc obyvatel. Zatím není jasné, 
jakým způsobem ministerstvo vzorek populace všech věkových skupin vybere. 
Může jít o dobrovolníky, kteří se lékařům sami přihlásí, nebo o vytipované 
vhodné skupiny, které budou k testování osloveny. Cílem plošných testů je 
zjistit, jak velká část populace prodělala onemocnění, aniž by o tom věděla.  
V rámci republiky by se takto mělo otestovat na 17 tisíc lidí. 
 

• Lidé se spojili, aby pomohli jiným: V Litoměřicích vznikl projekt Liťák si 
pomáhá s myšlenkou propojit aktivní lidi s místními podnikateli. Jedním z jeho 
prvních počinů byla sbírka na nákup plicní ventilace pro litoměřickou 
nemocnici. „Tři sta tisíc korun na její pořízení se podařilo vybrat během 26 
hodin,“ uvedl jeden ze zakladatelů projektu Jan Dostál. Prostřednictvím 
stránek Liťák si pomáhá si lidé také mohou koupit vouchery na služby či zboží 
zapojených litoměřických podnikatelů, kteří nyní mají své provozovny 
uzavřené. „Připravujeme také e-shop se zbožím místních a lokálních prodejců. 
Bude hotový během několika týdnů,“ doplnil Dostál. Dalším počinem projektu 
byl v posledních dnech také prodej dezinfekce na Tržnici Felixe Holzmanna. 
Její cena nebyla vysoká a pokryla jen vstupní náklady. Někteří do připravených 
kasiček vhazovali i částky větší. Tyto přebytky poputují na dobročinné účely. 
 

• Senioři nejsou v ohrožení života: Žádný z nakažených seniorů z Domova U 
Trati v Litoměřicích není v ohrožení života. Zařízení eviduje celkem 56 seniorů 
nakažených koronavirem, dalších 16 má výsledky testů negativní.  
V nemocnici je v souvislosti s onemocněním covid-19 hospitalizováno deset  
z nich. Jejich zdravotní stav se však výrazně lepší a v následujících dnech se 
budou vracet zpět do domova. Ostatní senioři s pozitivním testem v domově 
se cítí velmi dobře a nemají žádné příznaky onemocnění. 
 

• Liťák si pomáhá. Tentokrát pomohl Hospici sv. Štěpána: Zástupci projektu 
Liťák si pomáhá společně s firmou BigMat Stavebniny B+D, Manufaktura a 
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Gardenline Litoměřice darovali Hospici sv. Štěpána další ochranné pomůcky v 
celkové hodnotě 80 000 korun. 
 

• Do Domova U Trati zamířila stovka květináčů s růžičkami: Pěkné gesto udělali 
minulou středu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč s kolegy z vedení města. 
Do Domova U Trati, jehož klienty zasáhl koronavirus a je už řadu dnů  
v karanténě, nechali jako pozdrav poslat stovku květináčů s růžičkami. 
 

• Litoměřicemi zněla hymna: Několik míst v Litoměřicích na Velký pátek 
rozezněla česká hymna v podání litoměřického trumpetisty Pavla Šorka. 
Nejprve zahrál z vyhlídkové věže Kalich na Mírovém náměstí a o patnáct minut 
později i před nemocnicí a na závěr před Domovem U trati, který je již řadu dní 
v karanténě kvůli koronaviru. Město tímto způsobem chtělo poděkovat lidem, 
kteří v boji s epidemií stojí v první linii. „Prostřednictvím hymny jsme se 
společně v duchu spojili a ve svém srdci poděkovali každému z nich „uvedl 
tajemník městského úřadu Milan Čigáš. 
 

• Nemocnice odebírá vzorky: Odběrové místo slouží jen pro případy doporučené 
krajskou hygienou. Od dnešního dne funguje v litoměřické nemocnici 
odběrové místo pro pacienty s podezřením na onemocnění covid-19. 
Předseda představenstva nemocnice Radek Lončák informoval, že odběrové 
místo je určené jen pro případy indikované krajskou hygienickou stanicí. „Jiní 
pacienti nemohou být k odběrům přijati, a to z kapacitních důvodů,“ upozornil 
Lončák. Odběrové místo se nachází ve vyhrazených prostorách hlavního 
vstupu, tedy pavilonu A, a to se zajištěním epidemiologických opatření pro 
veřejnost. Provozní doba bude ve všední dny od 10 do 12 hodin… 
 

• Zemědělce čeká boj se suchem: Zelináři začínají zapínat závlahové systémy, 

jejich provoz je však nákladný. O víkendu v regionu zapršelo  

a například meteorologická stanice v Doksanech naměřila šest milimetrů 

srážek. To ale nic nezměnilo na vláhovém deficitu. Okres i dál čelí dalšímu 

nástupu sucha, poslední větší příděl srážek přišel na Litoměřicko poslední tři 

březnové dny, na Podřipsko dokonce před měsícem. Region tak patří k nejvíce 

suchem zasaženým oblastem v Česku. Podzemní vody jsou tu vlivem absence 

sněhových zásob ze zimy na silně podnormálním stavu, který je ještě horší než 

v předešlých dvou letech. Veškerá vegetace se přitom nyní nachází v období, 

kdy potřebuje ke svému životu vláhu. Jedním z řešení je využití závlah, ale ty 

jsou v regionu zavedeny pouze v dosahu řeky Labe. 

 

• V Litoměřicích zrušili tři svatby: Snoubenci si budou moci od pondělí 20. 
dubna opět říci své ano. „Při obřadu je povolena přítomnost snoubenců, 
svědků, oddávajícího, matrikářky a čtyř svatebčanů. Povinností je dodržovat 
odstup dvou metrů od jiných osob, výjimku tvoří členové jedné domácnosti a 
snoubenci. Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni mít ochranné 
prostředky dýchacích cest,“ stojí na webu města. V Litoměřicích museli v době 
nouzového stavu zrušit tři objednané termíny svateb. 
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• Litoměřický Střondala nejlepším juniorem: Jen osmadvacet zápasů mu 
stačilo k tomu, aby získal individuální ocenění pro nejlepšího juniora Chance 
Ligy. Litoměřický útočník Vojtěch Střondala byl podle sportovních manažerů 
druhé nejvyšší hokejové soutěže nejlepším juniorem sezony. Střondala je  
za individuálního ocenění rád. „Moc mě těší, že ta práce a tréninky jsou  
k něčemu dobré. Jsem rád, že jsem dostal příležitost v Litoměřicích a získal 
cenu pro juniora sezony,“ řekl v rozhovoru pro oficiální stránky Českého 
hokeje. Devatenáctiletý rodák z Ostravy nastoupil v dresu Stadionu Litoměřice  
k osmadvaceti zápasům a získal v nich 24 kanadských bodů za 6 branek a 18 
nahrávek. Rychlý útočník přišel na sever Čech z Třebíče, aby se mohl účastnit 
projektu Dukla. Po první části Chance Ligy patřila Litoměřicím třetí pozice,  
a právě Střondala k tomu přispěl zejména v přesilovkách. 
 

• Na virus otestují na výstavišti: Tisíce lidí z Litoměřic se můžou zapojit  
do unikátní studie. Ta přesněji zjistí, kolik lidí v ČR už mělo Covid-19. Královské 
město patří mezi několik oblastí v zemi, kde projde v příštích dvou týdnech až 
27 tisíc osob unikátním testováním. Jeho výsledky naznačí, jak hodně je 
Česko promořeno koronavirem. Kromě Litoměřic se bude testovat ještě v 
Praze, Brně, Olomouci, Litovli a Uničově. K testování se může  
v Litoměřicích na výstaviště Zahrada Čech už od čtvrtka dobrovolně vypravit 
každý, kdo ve městě žije, má od 18 do 89 let a u koho se doteď neprojevily 
příznaky onemocnění Covid-19. S sebou potřebuje dobrovolník jen kartičku 
pojišťovny. Odborníci hledají celkem 3 tisíce dobrovolníků z města, přičemž  
po tisícovce jich má být ve věku od 18 do 39 let, po tisícovce od 40 do 59 let  
a stejně početná skupina má mít od 60 do 89 let. 
 

• Domov U Trati hlásí 38 vyléčených seniorů: Dobré zprávy přicházejí  
z litoměřického Domova U Trati. Po plošném testování metodou PCR, které  
v domově proběhlo v pátek 17. dubna, se ukázalo, že negativních je 
po prokázané nákaze 38 seniorů. O jejich vyléčení informoval ředitel Centra 
sociální pomoci Jindřich Vinkler. „Opakovaně negativní testy má i dalších 16 
seniorů, kteří nákazou neonemocněli. V současné době je v zařízení jen pět 
klientů, kteří stále mají pozitivní test na koronavirus,“ uvedl Vinkler s tím, že 6 
klientů má výsledek testování nejasný a musí jej podstoupit znovu. Dalších 8 
seniorů je nyní hospitalizováno v nemocnici, z toho 4 mají prokázanou nákazu 
covid-19. „Věříme, že se nám onemocnění podaří v našem zařízení zvládnout, 
už jsme k tomu velmi blízko,“ doplnil ředitel. Další testování proběhlo  
v domově ve středu 22. dubna. 
 

• V Litoměřicích začali testovat. Zájem byl veliký: Testování je určeno pouze 
pro obyvatele Litoměřic, nikoliv okolních obcí. Ve čtvrtek začalo  
v Litoměřicích testování lidí na přítomnost koronaviru. Studie chce podrobněji 
zjistit, v jaké míře zasáhl populaci, aniž by se u lidí projevily příznaky 
onemocnění Covid-19. Už od rána se před výstavištěm Zahrada Čech, kde 
testování probíhá, řadily stovky lidí. „S ohledem na potřebné zázemí jsme 
zvolili výstaviště Zahrada Čech, konkrétně pavilon G,“ upřesnil starosta města 
Ladislav Chlupáč. Zdravotníci tu lidi vyšetřují rychlotestem z kapky krve. Vstup 
je z Jiříkových kasáren, kde je velké parkoviště. Jak doplnila litoměřická mluvčí 
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Eva Břeňová, testování zřejmě skončí s odebráním vzorku číslo 3 000. 
Tisícovka z nich má pocházet od lidí ve věku 18 až 39 let, další tisícovka  
z kategorie 40 až 59 let a poslední tisícovka od 60 do 89 let. Celkem ve čtvrtek 
přišlo 544 lidí ze všech věkových kategorií. Výsledky rychlotestu jsou známy 
zhruba za 15 až 20 minut, lidé se je tedy dozvídají na místě. Příchozí by měli 
dodržovat zvýšená hygienická opatření, rozestupy a mít roušky. Při příchodu 
se prokážou kartičkou pojištěnce a vyplní dotazník. Otevřeno je od 8 do 18 
hodin, je ale lepší přijít před 16. hodinou, aby se na vás dostalo. S testováním 
pomáhají kromě dobrovolníků studentky z Fakulty zdravotnických studií 
ústecké univerzity a vojenští zdravotníci. Ti si na výstavišti postavili stan. Sem 
zamíří ti, u nichž je rychlotest z kapky krve pozitivní, aby jim provedli ještě 
kontrolní test stěrem z nosohltanu. 
Koordinátorka testování v Litoměřicích Marcela Koudelková uvedla, že  
v případě negativního testu dobrovolník odchází a celý proces pro něj končí. „V 
pavilonu je umístěno celkem dvanáct odběrových míst. Snažili jsme se 
kapacitu co nejvíce pokrýt. Odběry provádí zdravotnický personál a vyškolení 
dobrovolníci a přítomen je také lékař,“ popsala Koudelková. 
 

• Jednali o převodu nemocnice: Plánované začlenění Nemocnice  
v Litoměřicích do sítě nemocnic Krajské zdravotní odsouhlasili na ve čtvrtek 
zastupitelé města. Zatímco nemovitosti patřící k nemocnici město Litoměřice 
Ústeckému kraji převede bezúplatně, za provoz, se kterým souvisí například 
přístrojové vybavení, smluvní závazky nebo personální záležitosti hejtmanství 
zaplatí městu předjednanou částku 120 milionů korun, stanovenou znaleckým 
posudkem. Převod musí schválit ještě kraj. 
 

• Město podpoří výstaviště: Dotací ve výši devět milionů korun podpoří Město 
Litoměřice společnost Zahrada Čech. Ve čtvrtek o tom na zasedání rozhodli 
zastupitelé. Jednatel společnosti Lukas Wünsch uvedl, že Zahrada Čech přišla 
kvůli vládním opatřením o veškeré příjmy z výstav, které 
se nemohou uskutečnit, ale náklady na údržbu areálu stále přicházejí. Dotace 
od města tak půjde právě na pokrytí nákladů. Vedení výstaviště počítá s tím, 
že akce a výstavy se budou moci konat až na podzim. 
 

• Živnostníkům odpouštějí nájem: Litoměřice části podnikatelů kompenzují 
ztráty z podnikání darem 10 tisíc korun. Vedle státní podpory mohou 
živnostníci v tíživé situaci vlivem nouzového stavu aktuálně získat pomoc  
i ze strany obcí či Ústeckého kraje. Za posledních několik dnů vyplatilo město 
Litoměřice živnostníkům, kteří se ocitli s ohledem na epidemiologickou situaci 
v nouzi, více než milion korun. Konkrétně se jedná o jednorázovou finanční 
výpomoc na překlenutí těžkého období těm, kteří mají ve městě uzavřené 
provozovny rozhodnutím vlády a platí nájem. Radní rozhodli o mimořádné 
pomoci 6. dubna. Vedle desetitisícového daru schválili i odklad placení 
nájemného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podnikají  
v nebytových prostorách města. 
 

• Plošné testování v Litoměřicích skončilo: S předstihem skončilo  
po necelých šesti dnech testování promořenosti lidí koronavirem na 
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Litoměřicku. Zájemců bylo i kvůli skvělému počasí dost. Poslední zájemci se 
tu stihli otestovat před úterním polednem. Pak už se brány litoměřického 
výstaviště Zahrada Čech pro ty, kteří se chtěli dobrovolně otestovat na 
koronavirus, zavřely. Unikátní studie promořenosti probíhá pouze na několika 
místech v zemi. V Litoměřicích hledali odborníci 3000 respondentů různých 
věkových kategorií, aby zjistili, kolik lidí v české populaci si už udělalo 
protilátky na tento virus. Zdravotníkům se je podařilo prověřit během pouhých 
šesti dnů, i když „deadline“ byl První máj. Výsledky budou známy v příštích 
týdnech. Na dalších místech země studie nadále probíhá. „Od ministra 
zdravotnictví Adama Vojtěcha jsem se o naší roli dozvěděl minulé pondělí 
zhruba v půl čtvrté,“ ohlédl se starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč  
za přípravou akce, která vypukla minulý čtvrtek. Chlupáč už víc než 18 let vede 
městský krizový štáb, který naposledy podobně „potrápily“ velké povodně na 
Litoměřicku v letech 2006 a 2013.  
 

• Dlouhé fronty: O odběry byl veliký zájem zejména první den, kdy se před 
výstavištěm do fronty hromadily dokonce stovky lidí. „Litoměřice probíhaly 
nádherně, zvládlo se to, splnili jsme kohortu dokonce i předčasně,“ nešetřila 
nadšením z výsledků zdejšího testování Marcela Koudelková z Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR. „Fungovalo to naprosto luxusně. Byla 
tu hezká poklidná atmosféra, lidé chodili průběžně,“ dodala koordinátorka. „I 
přes krátký čas na přípravu a po úvodním chaosu, který ale byl všude, to  
v Litoměřicích byla úplná synchronie. Jako mraveniště, kde každý ví, co má 
dělat,“ uzavřela Koudelková.  
 

• Čeká se na ostatní: Na výsledky je ještě brzy, na dalších místech v ČR totiž 
testování dál probíhá. „Každý večer se všechny informace posílají  
a zpracovávají. Připravuje se vše pro komplexní vyhodnocení studie v květnu,“ 
ujistila. Podle jejích postřehů se v Litoměřicích chodily testovat spíše ženy.  
A když už muži přišli, tak většinou s doprovodem partnerky. Až s úterním 
uzavřením testování se tu také podařilo naplnit poslední poptávanou kategorii 
studie tu nejmladší. S testováním lidí v Litoměřicích výrazně pomohly 
studentky Fakulty zdravotnických studií. Ta je nejmladší větví ústecké 
Univerzity J. E. Purkyně. Založili ji v roce 2012 a má teď zhruba 800 studentů. 
„Celou akci zajišťovala katedra ošetřovatelství,“ přiblížil děkan fakulty Zdeněk 
Havel s tím, že s testováním pomáhali kromě pedagogů studenti oborů 
všeobecná sestra a porodní asistence. Děkan byl s aktivitou svých svěřenců  
v tomto dost zvláštním letním semestru spokojen. „O naší roli jsem se 
dozvěděl minulé úterý v půl třetí odpoledne. Ve tři jsem vyzval naše studenty, 
ať se hlásí. Okamžitě se začali registrovat. A ve středu v poledne jsme měli 
naplněné stavy,“ řekl Havel a dodal, že kolem stovky studentů fakulty už  
v souvislosti s koronakrizí pracuje v nemocnicích v regionu. S testováním tady 
pomáhali kromě policistů i zaměstnanci litoměřické nemocnice. Kontrolní 
výtěry lidem, kterým rychlotest odhalil přítomnost koronaviru z krve, pak 
zajišťovali vojenští zdravotníci z 6. polní nemocnice v Hradci Králové, kteří 
jinak slouží v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.  
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• Výstaviště na suchu: Pro výstaviště Zahrada Čech, kde se testování odehrálo, 
šlo v této době o jedinečnou možnost přivítat aspoň nějaké lidi. Vzhledem k 
vládním opatřením se tu běžné naplánované akce zatím konat nemohou. 
Společnost provozující výstaviště, v níž má podíl samotné město, tak trápí 
výpadek příjmů ze vstupného a nájmů. I proto jí po schválení většinou 
zastupitelů město pošle několikamilionovou injekci. 
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Květen 2020 

• MHD začne jezdit 1. května, za parkovné začneme platit 4. května: První 
květnový den začne opět v Litoměřicích jezdit městská hromadná doprava, 
přerušená vlivem epidemie. Za parkování ve zpoplatněném centru Litoměřic a 
na přilehlých parkovištích se začne platit od 4. května (6.00 hodin), a to z 
technických důvodů. Zaplatit budete moci nejen mincemi  
v automatu, ale i prostřednictvím SMS zpráv. Vláda zrušila původní usnesení, 
kterým zakázala obcím vybírat parkovné od 2. dubna. 
 

• Nemocnice pečuje o pacienty s koronavirem na samostatném oddělení: 
Litoměřická nemocnice již celou řadu dní pečuje nejen o pacienty  
s podezřením na Covid-19, ale i o pacienty s již prokázaným onemocněním 
koronavirem. A to i přesto, že při běžném chodu nemá infekční oddělení.  
Pro potřeby nouzového stavu vyčleněná stanice, pojmenovaná jako „INT I. Co“, 
je rozdělena na dvě oddělené neprůchozí části, kdy v jedné jsou 
hospitalizovaní s prokázaným COVID-19, druhá slouží pro zajištění provozu 
oddělení (sesterna, pracovna lékaře), např. příprava léků a pomůcek, vedení 
zdravotnické dokumentace apod. 
 

• Město podpoří 40 kulturních projektů jedním milionem korun: Milion korun 
rozdělí v letošním roce město Litoměřice v rámci dotačního programu  
v oblasti kultury mezi subjekty, žádající o finanční podporu na realizaci 
kulturních akcí konajících se na území města. Rozhodli tak zastupitelé města. 
Dvacetitisícovou podporu například získalo Divadlo bratří Formanů na projekt 
Putování lodi Tajemství, která by v Litoměřicích měla kotvit 14. a 15. července. 
S podporou města ve výši 35 tisíc korun bude vydán Almanach Kubinstadt. 
Kinokub Ostrov získal podporu na dva projekty, a to na bonusové večery v 
letním kině a Duncan tančí. Samostatně zastupitelé schvalovali udělení 
podpory projektům přesahujícím 50 tisíc korun. Nejvyšší získal spolek Musica 
et Educatione na organizaci 8. ročníku Litoměřických svátků hudby,  
a to 175 tisíc korun. 
 

• Z testovaných tří tisícovek lidí bylo jen několik jedinců pozitivních: Situace na 
Litoměřicku se v souvislosti s onemocněním COVID-19 mění  
k lepšímu. Uzdravují se i senioři v Domově U Trati, kde skončila plošná 
karanténa. Nicméně proti koronaviru nemáme imunitu. Vyplynulo to ze včera 
zveřejněných předběžných výsledků plošného testování, které  
v nejpostiženějších oblastech provádělo Ministerstvo zdravotnictví. Celkem 
bylo zachyceno 107 osob s pozitivním testem na protilátky z celkového počtu 
26 549 odebraných vzorků. Zahrnuto do testování bylo kromě Brna, Prahy, 
Olomouce a Litovele/Uničova i Litoměřicko, kde žije 96 331obyvatel. Odběry 
probíhaly na Zahradě Čech a ze 3 106 zde odebraných vzorků jich bylo jen 
několik málo jedinců pozitivních. Přesný údaj autoři studie neposkytli. Lidé 
projevili velkou ochotu nechat se testovat. Celkem 71 procent jich uvádělo,  
že chce přispět k poznání nemoci, 64 procent chce vědět, zda nemoc prodělal 
a stejné procento odpovědí bylo zaznamenáno u otázky, zda chci vědět, zda 
mám protilátky a jsem imunní. Situace na Litoměřicku se postupně mění  
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k lepšímu. Ke včerejšímu dni máme v bývalém okrese kumulativně 246 
pozitivně testovaných a jejich počet ubývá. Roste totiž počet uzdravených, 
kterých už je 139. Místem s nejvyšším počtem nakažených byl Domov U Trati 
v Litoměřicích. Po dlouhých 38 dnech zde na konci dubna skončila plošná 
karanténa. Zde žijící senioři se uzdravují. „Nemoc neměla u většiny klientů 
vážný průběh, a tak i pozitivně testovaní bojovali s nemocí v domácím 
prostředí. I přes veškeré úsilí však čtyři klienti domova na obtíže spojené  
s nákazou zemřeli. Personál domova se mohl vrátit domů, jsem pyšný, jak 
situaci zvládl. V tuto chvíli jsou v zařízení pouze dva klienti z původních 56 
nakažených, kteří mají za sebou zatím jen jeden negativní test na COVID-19, 
výsledky druhého netrpělivě očekáváme. Plošná karanténa na celé zařízení se 
tak změnila pouze na izolační pokoje pro nakažené. Ostatní v zařízení mají  
za sebou minimálně dva negativní testy. Pět klientů nadále zůstává v péči 
lékařů v nemocnici,“ konstatoval dnes ráno Jindřich Vinkler, ředitel Centra 
sociální pomoci, pod které domov patří. 
 

• Deváťáci se v pondělí 11. května vrací do školních lavic: Žáci základních škol 
se 11. května vrací do školních lavic. Nejdůležitějším úkolem pro ně bude 
připravit se na přijímací zkoušky. "Výuka proto bude zaměřená hlavně na český 
jazyk a matematiku, případně cizí jazyky, a poté i další předměty," informovala 
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová. 
 

• Zápisy do prvních tříd prvně probíhaly bez dětí, dvě školy jsou plné: K 
zápisům do prvních tříd litoměřických základních škol, které vzhledem  
k epidemii prvně probíhaly bez dětí, dorazily přihlášky celkem 385 dětí. Což je 
o 44 méně než v roce předchozím, kdy šlo o populačně silný ročník. „Z tohoto 
počtu jsme zaznamenali 66 žádostí o odklad povinné školní docházky a děti 
budou tedy navštěvovat buď přípravnou třídu v ZŠ Na Valech nebo v ZŠ 
Havlíčkova, případně zůstanou součástí předškolního vzdělávání mateřských 
škol,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
městského úřadu Andrea Křížová. Nejvíce rodičů projevilo zájem o vzdělání 
dětí poskytované Masarykovou ZŠ a ZŠ Boženy Němcové. Je zřejmé, že tyto 
školy nebudou moci přijmout všechny děti. Rozhodnou řediteli škol předem 
zveřejněná kritéria jako spádovost, případně zda školu navštěvuje sourozenec 
apod. Nicméně kapacita ostatních zařízení je dostatečná. Zápis do sedmi škol 
(šesti zřizovaných městem a jedné soukromé) probíhal s ohledem  
na epidemiologickou situaci tři týdny, a to čtyřmi způsoby. Žádost o přijetí 
mohla přijít do datové schránky, poštou, prostřednictvím mailu s 
elektronickým podpisem, případně formou osobního podání ve vybrané škole 
21. nebo 22. dubna bez přítomnosti dítěte. 
 

• Sběrný dvůr je přeplněn, kapacita v těchto dnech nestačí: S obrovský 
nárůstem odpadu se potýká město Litoměřice. Sběrný dvůr dokonce musel být 
před několika dny již v poledne z kapacitních důvodů uzavřen. Ačkoliv den 
předtím byl kompletně vyvezen a uklizen, občané ho během chvíle znovu 
přeplnili odpady všeho druhu. Například šestitunový kontejner na dřevo byl 
naplněn za pouhou hodinu. Příčin tohoto stavu je hned několik. Vzhledem  
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k epidemii koronaviru se lidé vrhli na velké úklidy bytů, domů a zahrad.  
„K tomu všemu již poněkolikáté začala hořet skládka SONO u Siřejovic, kam 
odpady vozíme. Museli jsme si pomoci skladováním ve velkoobjemových 
kontejnerech v areálu technických služeb města a po dohodě s firmou FCC 
BEC odvážet odpady do větších vzdáleností do Ústí nad Labem či Prahy,“ 
vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler, 
který děkuje lidem za trpělivost v případech, kdy jim odpad nemohl být z 
kapacitních důvodů odebrán. Doporučuje proto si na sběrný dvůr nejprve 
zavolat. Zatímco někteří lidé se chovali zodpovědně, jiní si příliš nelámali hlavu 
s tím, že je v neděli sběrový dvůr zavřený. „Stalo se, že odpad zanechali  
před branou sběrného dvora. Jeho zaměstnanci tak museli v pondělí ráno 
nejprve odpad odstranit, aby se vůbec dostali dovnitř a mohli otevřít,“ 
připomněl jednu z událostí vedoucí Gryndler. 
 

• Do školy se vrátí zhruba polovina žáků prvního stupně: Děti prvního stupně 
základních škol v Litoměřicích, které chtějí využít prezenční výuku, usednou v 
pondělí 25. května do školních lavic. Dobrovolný návrat 
do litoměřických základních škol zvolilo celkem 717 žáků, což je v průměru  
47 %. Největší zájem o prezenční výuku ze strany dětí a rodičů vykazuje 
Základní škola Ladova (75 %) a Masarykova (64 %). Nejmenší počet uvádí 
Základní škola Boženy Němcové (cca 8 %). To je však z důvodu, že vedení 
preferuje online výuku. Všechny základní školy se s přísnými pravidly 
související s hygienickými požadavky vypořádaly. „Dodržet stanovená pravidla 
z hlediska hygieny či kapacity pro téměř polovinu žáků prvního stupně zvládly 
všechny školy. Kapacitně se totiž jedná o velké budovy s dostatečnými 
prostory. Rozmístit žáky do učeben tedy nebude činit žádné z nich problém,“ 
informovala vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
městského úřadu Andrea Křížová. Vedení škol tedy nemuselo odmítnout 
jediného žáka. Personální řešení této situace je náročné, ne však neřešitelné. S 
učiteli proběhla konzultace ohledně jejich zpětného návratu do škol. S těmi, 
kteří jsou v ohrožené skupině či se o někoho takového starají, byla uzavřena 
individuální dohoda. Tito pedagogové tedy nemusejí do školy docházet, nadále 
však budou dětem zajišťovat online výuku. Všechny základní školy musí výuku 
v tomto období zajistit vždy od 8 do 16 hodin. Počítá se tedy i s otevřením 
odpolední školní družiny, aby se rodiče mohli plně vrátit zpět do zaměstnání. 
„V družině se rovněž nesmí mísit žáci různých tříd, nutné je proto zajistit 
dostatečný personál i k odpolední části výuky,“ dodala vedoucí Křížová. Děti, 
které se do konce června do školy již nevrátí, se budou i nadále vyučovat 
distančně. 
 

• Firma Glanzstoff věnovala nemocnici milión korun na boj s koronavirem: 
Symbolický šek na částku jeden milión korun předal dnes  
do rukou předsedy představenstva litoměřické nemocnice Radka Lončáka a  
za účasti starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče jednatel firmy 
Glanzstoff Bohemia s.r.o. Milan Grmela. Jde o částku určenou na podporu 
boje litoměřické nemocnice s koronavirem. 
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Červen 2020 

• Město podpoří lokální ekonomiku soutěží „Pomoz a vyhraj“: Město 
Litoměřice v návaznosti na ekonomický propad spojený s Covid-19 rozdělilo 
mezi živnostníky již téměř dva miliony korun, desítkám dalších odpouští 
nájem. Tím jeho pomoc nekončí. Od 1. června přichází s podporou nazvanou 
„Pomoz a vyhraj“. „Pomoci lokální ekonomice může každý z nás tím, že 
upřednostní nákup u místního prodejce před obchodním řetězcem. Když 
odevzdá doklad o zaplacení, má možnost v několika kolech slosování vyhrát 
jednou tak vysokou částku, než je ta, za kterou nakoupil,“ vysvětluje 
místostarosta Karel Krejza s tím, že to samé platí i v případě nákupu služeb. … 
„Hledáme cesty, jak lokální živnostníky podpořit. Drtivá většina z nich totiž 
nemohla provozovat v době nouzového stavu svou živnost. Dostala se tak  
do bodu, kdy je ohrožena jejich samotná existence. Potřebují pomoc nás 
všech,“ apeluje na veřejnost místostarosta Karel Krejza. 
 

• Krásná Florentina kotví v Litoměřicích a nabízí plavby i posezení: Dnem 
otevřené lodě zahájila v Litoměřicích na Lodním náměstí svůj několikaměsíční 
pobyt ve městě jediná hotelová loď v Česku plující pod českou vlajkou, 
čtyřhvězdičková Florentina. Dosud si ji přišly prohlédnout stovky zvědavců. 
Loď bude v Litoměřicích kotvit minimálně do poloviny srpna. Obyvatelům 
města a okolí nabízí nejen posezení v příjemném prostředí  
s krásným výhledem nejen na Litoměřice, ale i ubytování. 
 

• Na Mostné hoře budou káceny uschlé stromy, dřevo získejte bezplatně: 
Dřevo pocházející z uschlých stromů na Mostné hoře si budou moci rozřezat a 
bezplatně odvézt obyvatelé Litoměřic. Samotné kácení stromů zajistí 
Technické služby města. Pracovníci odboru životního prostředí následně 
stromy označí a přidělí jednotlivým žadatelům v souladu s pořadníkem. Každý 
si strom na své náklady rozřeže a místo následně uklidí.  „Kácení ale bude 
časově náročné. Nepůjde o záležitost týdnů, ale měsíců,“ upozornil ředitel 
TSM Ivo Elman. Desítky jehličnanů na Mostné hoře uschly vlivem sucha.  
Ze stejného důvodu zeslábly také skupiny javorů. K jejich následné záhubě pak 
stačilo, aby je napadl jakýkoliv patogen. Smrky na severní straně hory zase 
zahubil kůrovec. 
 

• Nemocnice dostane pětimilionovou půjčku na přechodné období: Litoměřičtí 
zastupitelé na svém posledním jednání schválili pětimilionovou návratnou 
finanční výpomoc pro akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, která je ve 
fázi chystaného začlenění do konsorcia nemocnic sdružených  
v Krajské zdravotní. Finance mají pokrýt nezbytné provozní náklady  
na zachování činnosti společnosti v době od účinnosti smlouvy o koupi 
(obchodního) závodu Nemocnice Litoměřice do doby připsání úhrady kupní 
ceny za obchodní závod Nemocnice Litoměřice, a.s. V této fázi předávání 
nemocnice totiž akciová společnost již nemá oprávnění disponovat 
s prostředky obchodního závodu (nemocnice), ale potřebuje finance  
pro zachování činnosti (účetní, personální, externí a licenční služby apod.) 
„Nemocnice vrátí návratnou finanční výpomoc městu Litoměřice do sedmi dnů 
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po zaplacení kupní ceny za prodej obchodního závodu Krajskou zdravotní, 
a.s.,“ upřesnil předseda představenstva nemocnice Radek Lončák. 
 

• Město vyhlásilo nové dotace pro podnikatele: Město Litoměřice vyhlásilo 
nové dotační programy pro podnikatele na termické panely pro solární ohřev 
vody a podzemní nádrže pro zachytávání dešťové vody. Jde o rozšíření 
dotačních programů města, které již platí pro fyzické osoby několik let. 
Program na svém jednání schválila v pondělí 25. května městská rada. 
Maximální výše příspěvků je 40 000 korun na solární ohřev vody a 49 999  
na podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody. Celkem město na tyto 
dotace vyčlenilo 520 000 a milion korun. Vydávat se budou do vyčerpání 
financí. „V případě velkého zájmu můžeme požádat i o případné navýšení 
rozpočtu pro další dotace,“ sdělil Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního 
prostředí na MěÚ Litoměřice. Podnikatelé i občané mohou podat žádost vždy 
až potom, kdy budou mít vše zrealizováno. Následně proběhne kontrola, 
uzavření smlouvy, a nakonec výplata dotace, která žadatelům pokryje 20-70 
procent nákladů. 
 

• U Bašty vyroste do konce roku pestrobarevný park: V lokalitě Mezibraní poblíž 
restaurace Bašta vznikne nový park. Místo, kde je v současné době pouze 
travní porost a několik stromů, čeká revitalizace. Pokud půjde vše podle plánu, 
budou práce dokončeny do konce roku a na jaře roku 2021 by mohla nová 
výsadba rozkvést. „Na zhotovitele vyhlásíme výběrové řízení. Přes léto bychom 
chtěli dokončit zdroj vody pro závlahy, poté proběhnou stavební  
a zahradnické práce,“ sdělila Lenka Brožová z odboru životního prostředí MěÚ 
Litoměřice. Celý prostor bude po rozkvětu zelenější, uzavřenější, barevnější. 
Vyrostou zde květinové záhony levandulí, aster či cibulovin, přičemž každé 
pokvetou v jiné období. Ze stromů pak červeně kvetoucí kaštany, lípy, 
pavlovnie či svitely. V posledních týdnech probíhá kolem Bašty oprava 
vodovodu. Hlavním důvodem je předejít opětovnému zásahu do země  
po dokončení letošní revitalizace. V lokalitě se pak také uskutečnila již druhá 
zkouška čerpacího vrtu, který byl zrealizován v loňském roce. Voda z něj bude 
po vybudování závlahy zásobovat celý park z podzemní nádrže. 
 

• Rekonstrukce domu Kalich přinesla první unikátní objev: Tým odborníků, který 
v těchto dnech pracuje na unikátní rekonstrukci památkově chráněného domu 
Kalich v Litoměřicích, řeší první vzácné nálezy.  
Při průzkumech půdní části domu objevili řemeslníci pod podlahou vzácný 
trám s ornamenty a zdobením. „Jedná se o exkluzivní trám z nějaké nádherné 
světnice zde v domě. Vyobrazeny na něm jsou typické renesanční figury, 
růžice, zdobí ho i patrně mladší malby se zbytky erbů, obsahuje i vyřezávané 
kazety apod. Uvažujeme o jeho vyjmutí a restaurování. Zbývá určit, ze které 
doby pochází. Patří však neodmyslitelně k tomuto domu a jedná se  
o výjimečný objev,“ uvedl dnes při inspekčním dnu doktor Kamil Podroužek  
z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Na revitalizaci Kalichu 
se intenzivně pracuje. „Prvním úkolem je výměna částí konstrukce, v druhé fázi 
proběhne zateplení stropu Kalichu. Završením pak bude výměna střešní 
krytiny,“ informoval Ladislav Pošík, stavební technik Odboru územního rozvoje 
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Městského úřadu v Litoměřicích. Opravu krovů Kalicha zajišťuje Tesařství 
Čenda z Litoměřic pod vedením majitele firmy Zdeňka Oravce. Provádí jej 
unikátní a technologicky zcela ojedinělou metodou. Dřevo na opravu bylo  
v loňském roce svázáno do vorů a máčeno 2,5 měsíce v Labi pod jezem  
v Českých Kopistech, dále se máčelo v rybníku v Zahořanech. Samotné 
opracování dřeva probíhalo zhruba měsíc před zraky veřejnosti na Mírovém 
náměstí. 
 

• Mladé fórum rozhodlo. Děti touží po zábavě a čistějším městě: Litoměřické 
děti chtějí aquapark, lezeckou stěnu s jump parkem (skákací park) a čistější 
město. Náměty, které v průběhu března a dubna získaly největší počet hlasů, 
potvrdila v těchto dnech vyhodnocená anketa navazující  
na každoroční Mladé fórum. Mladé fórum je projektem, kde děti ze základních 
a středních škol v Litoměřicích dostávají každoročně příležitost navrhnout 
změny, které by ve městě rády viděly. 
 

• Vyhlídková věž Kalich se znovu otevírá turistům: Nejnavštěvovanější památka 
v Litoměřicích, vyhlídková věž Kalich, se od 1. července znovu otevírá 
návštěvníkům. Po uzavření v době koronakrize dochází k obnově 
průvodcovské činnosti. Turisté mohou opět zavítat na Kalich, byť v menším 
počtu osob, a kromě neopakovatelného výhledu načerpat zajímavé informace 
od průvodce. Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru města Litoměřice, 
které sídlí na Mírovém náměstí v budově radnice a je vstupní branou na Kalich. 
Věž je až do konce září přístupná návštěvníkům od pondělí do pátku vždy od 
10:00 – 16:00, čas prohlídky stanoví zaměstnanci infocentra. V sobotu a 
neděli jsou návštěvy věže určené na 13:00. V zimní sezóně (říjen–duben) má 
památka zkrácené návštěvní hodiny. Co se vstupného týče, dospělí zaplatí za 
vstup 50 korun, děti od 6-15 let 20 korun, studenti, důchodci  
a držitelé průkazu ZTP pak 30 korun. Prohlídka je možná pouze za příznivých 
klimatických podmínek. Délka prohlídky činí zhruba půl hodiny. Příchozí  
se dozví zajímavé informace nejen o Kalichu, ale i dalších turistických 
atraktivitách ve městě a okolí. Litoměřice jsou živým městem, které nabízí 
každému návštěvníkovi rozmanité možnosti. 
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Červenec 2020 

• Parkovací dům v Pokraticích u Krebsu nebude: Nedostatek parkovacích míst 
v horní části Pokratic chtělo město řešit nákupem nezpevněného pozemku 
nacházejícího se naproti zdravotního domu (za bývalým Krebsem). Plánovalo 
zde postavit parkovací dům. V aukci vyhlášené Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ale neuspělo. 
Pozemek koupil někdo jiný. 
 

• Letní koupaliště lákají k osvěžení: Letní sezóna na koupalištích nezačala pro 
provozovatele příliš dobře. Díky současným teplým dnům a začínajícím 
prázdninám se však pozvolna rozjíždí. Desítky lidí zavítaly včera dopoledne 
také na koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích. „Návštěvnost v červnu 
byla oproti tomu loňskému desetinová. Je to dáno i tím, že jsme letos 
nepořádali Dětský den. Snad se to nyní zlepší,“ věří vedoucí litoměřického 
koupaliště Ladislav Beneš. 
 

• Ukončili provoz Rouškomatu: Rouškomat, který fungoval u litoměřického 
Kaflandu, ukončil provoz. Zařízení tam provozovala litoměřická pobočka 
Naděje společně s Diakonií Litoměřice. Sloužilo 70 dní a lidé si v něm zakoupili 
téměř dva tisíce ručně šitých roušek. Peníze z Rouškomatu poputují na provoz 
sociálních služeb a na nákup ochranných prostředků pro klienty  
i zaměstnance. Zájemci si ale mohou i nadále pořídit ušité roušky v Sociálně 
terapeutická dílně Naděje v Pražské ulici nebo v Chráněných dílnách Diakonie 
v Kamýcké ulici. 
 

• Skládka u trati i budova lákající bezdomovce jsou likvidovány: Všímavost 
občanů, aktivita města upozorňujícího na problém, ale především následná 
iniciativa vlastníka pozemku přispěly k likvidaci černé skládky i malé budovy u 
nákladní železniční stanice Litoměřice – dolní nádraží. Firma, která vyhrála 
výběrové řízení vypsané majitelem pozemku, jímž jsou České dráhy  
a. s., ukončí práce do 17. července. Bývalá budova technologického  
a opravárenského zázemí lákala k pobytu bezdomovce. I při samotné likvidaci 
museli pracovníci nejdříve z místa vyvést osobu, která jej odmítala opustit. 
Nelegální skládka se zde začala postupně tvořit před několika lety. 
Upozorňovali na ni občané a také cyklisté, kteří kolem jezdí po cyklostezce, jež 
s místem bezprostředně sousedí. 
 

• Litoměřická ZUŠ pomohla Ládíkovi a Rozálce: První veřejné  
po nouzovém stavu a zároveň „poslední v tomto školním roce takové bylo 
minulou středu vystoupení žáků litoměřické ZUŠ. Hudba v jejich podání však 
zároveň pomáhala. ZUŠ se totiž rozhodla připojit k benefičnímu projektu 
Nadačního fondu BigMat CZ Vidět srdcem. Akce v zahradním areálu školy 
měla konkrétní výsledek lidé přispěli do sbírky celkem 11 tisíci korun a 
vozíčkář Ladislav Kohl, mimochodem žák ZUŠ, si ze zahrady odvezl 
překvapení, nový vozík benecykl. „Moc si spolupráce se ZUŠ vážíme a 
děkujeme i lidem, kteří jakkoli přispěli. K podpoře Ládi a také Rozálie 
Štěpánkové pořádáme různé akce v průběhu celého roku,“ uvedli za nadaci 
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Lucie Baudlerová se svým manželem Vratislavem. Škola chtěla na podporu 
fondu uspořádat už dřív benefiční koncert učitelů, vzhledem k nouzovému 
stavu k tomu ale došlo  
až nyní. 
 

• Úřad povolil kraji převzetí nemocnice: Ústecký kraj Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže povolil převzetí litoměřické nemocnice Krajskou 
zdravotní. Rozhodnutí už nabylo právní moci. Úřad prověřoval zejména dopady 
spojení na trhy maloobchodního prodeje léčiv, poskytování ambulantní 
zdravotní péče a lůžkové zdravotní péče. Úřad konstatoval, že absolutní 
většina pacientů nemocnic pochází z okresů, ve kterých nemocnice sídlí, a 
pokud přece jen ošetřují větší množství pacientů ze sousedního okresu, pak je 
to obvykle z toho důvodu, že předmětná nemocnice nabízí specializovanou 
lékařskou péči. Spojení tak podle úřadu hospodářskou soutěž nenarušuje. 
 

• Smutné žně. Část sklizně decimuje hraboš polní: Zemědělci v regionu využili 
příznivého počasí a sklidili prakticky všechny plochy oseté ozimým ječmenem. 
Po něm bude následovat ve žních krátká přestávka před sečením řepky a po ní 
ostatních obilovin. Výnosy se očekávají vyšší než loni, přispěl 
k tomu déšť na konci jara a z počátku léta. Radost zemědělců z vývoje plodin 
ale kalí přemnožený hraboš polní, který doslova decimuje všechny porosty.  
K přemnožení populace hraboše polního přispělo několik posledních 
příznivých zim. „Škůdce je přemnožený na celém Litoměřicku a jediným 
řešením 
pro snížení jeho výskytu je provedení posklizňové hlubší podmítky a narušení 
hraboších hnízd. Zemědělcům pomáhají hejna racků, kteří nalétají na zoraná 
pole a hraboše loví, stejně jako dravci,“ řekl předseda Agrární komory 
Litoměřice Miroslav Novák, který je současně ředitelem straškovské 
společnosti Astur. Hlodavci podle Nováka decimují porosty především  
na souvratích v sousedství zaplevelených silničních příkopů. „K jejich útlumu 
pro následující roky by pomohlo častější sečení trávy v příkopech, kde hraboš 
jinak v klidu přežívá. Ideální by byl odvoz posečené trávy, ale to je vzhledem 
 k technickému vybavení správy silnic nereálné,“ doplnil Novák. Pomoci by 
mohly také další vydatné srážky, které jsou v regionu spíše výjimkou, přesto 
letos k vývoji plodin výrazně pomohly. Zatím co loni ve stejném období 
napadlo na Podřipsku pouhých sedm milimetrů, letos jich bylo naměřeno 60. 
 

• V nemocnici testují na Covid-19: Odběrové centrum litoměřické nemocnice 
nově zajišťuje odběry pro občany, kteří pro vstup nebo pobyt  
v zemích, které to vyžadují (například Slovinsko), potřebují negativní výsledek 
na onemocnění Covid-19. Odběr není hrazen z veřejného zdravotního pojištění 
a jeho cena je 1 750 korun. 
 

• Unikátní trám zrestaurují, uvidí ho i návštěvníci věže: Dendrologický průzkum 
ze vzorku trámu z Kalicha určí, jak je dřevo staré. Stovky let starý trám, který 
byl objeven na konci června pod podlahou při rekonstrukci vyhlídkové věže 
Kalich na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se včera podařilo vyzvednout. Nyní 
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ho přímo na místě čeká restaurování a následně tam bude vystaven, aby si ho 
mohli prohlédnout také návštěvníci věže. 
 

• Lidí bez práce opět přibylo: Ústecký kraj Pomalu ale jistě roste už od jara 
nezaměstnanost v České republice. Nepříznivý trend se týká i Ústeckého kraje. 
V červnu zde nezaměstnanost dosáhla hodnoty 5,2 procenta, loni v červnu to 
bylo 3,8 procenta. Viník je podle ekonomů jednoznačný. Je jím epidemie 
koronaviru, která tvrdě zasáhla oblast gastronomie či cestovního ruchu. 
Situace se bude navíc podle prognóz i nadále zhoršovat. 
 

• Důsledky koronakrize: Místo vedoucí divadla bylo zrušeno: Statisícové ztráty 
na tržbách zaznamenané v letošním roce v souvislosti s koronakrizí přiměly 
vedení Městských kulturních zařízení Litoměřice přistoupit k prvním úsporným 
opatřením. V té souvislosti radní schválili organizační změny v této 
příspěvkové organizaci města. Jednou z nich je, že bylo zrušeno místo 
vedoucí divadla. „Vedoucí divadla Tereza Rozmarová odvedla během několika 
posledních let dobrou práci, za což jí velmi děkuji. Divadlo je však delší dobu 
bez příjmů, takže logicky hledáme úsporná opatření. Její kompetence 
převezmu já a programová referentka divadla, která zůstává. Odchází i technik 
divadla, stejně jako jeden ze dvou grafiků pracujících v Kulturním  
a konferenčním centru,“ konkretizovala změny ředitelka MKZ Věra 
Kmoníčková. Bohužel finanční ztráta MKZ se i nadále prohlubuje. „Lidé se 
například ještě nevrátili do kina. Na což již reagují distributoři filmových 
novinek, kteří raději prodávají snímky Netflixu nebo HBO, což kina všeobecně 
ohrožuje v jejich další existenci,“ poukázala na aktuální důsledky koronakrize 
ředitelka Kmoníčková.  
 

• Pivo Kalich jen tak nebude: Návrat výroby rezavého moku s legendární 
značkou do opraveného pivovaru se posunul. Zdržení nabrala výroba 
staronového piva Kalich. V levé, rekonstruované části památkově chráněného 
bývalého pivovaru se ve velkém původně mělo vařit už zjara. Teď se hovoří 
spíš až o konci roku. Na rekonstrukci brownfieldu v centru města získaly 
Litoměřice výraznou finanční injekci z programu Re:start na pomoc 
strukturálně postiženým regionům. Oprava objektu byla hotová s koncem 
minulého roku. Na radnici chtěli, aby se tu opět vařilo pivo. Do soutěže se 
přihlásil jediný zájemce, nově vzniklá rodinná firma Hutár Agro se sídlem  
v Praze, ale původem z regionu. Podnik dříve, než před rokem avizoval 
produkci piva hned tří značek. Včetně toho s označením Kalich, na které s 
láskou vzpomíná řada litoměřických pamětníků. S výstavem postupně až 4 
tisíce hektolitrů ročně tehdy společnost plánovala začít zkraje tohoto roku,  
v lednu už ale mluvila o jeho polovině. Kolem nového pivovaru je však nadále 
ticho. Výrobu prý zpozdily následky koronakrize. Už dříve uzavřená smlouva 
ale společnost zavazuje k placení nájmu i bez vaření. 
 

• O dřevo z Mostné hory byl velký zájem, na každého se dostane: O dřevo 
pocházející ze suchých stromů z Mostné hory v Litoměřicích zažádalo 
prostřednictvím formuláře na stránkách města Litoměřice v období od 11. do 
30. června kolem 140 uchazečů. Evidence zájemců byla ukončena. Přiřazování 
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stromů, které uschly či zeslábly vlivem sucha a byly napadeny jakýmkoli 
patogenem či kůrovcem, proběhne průběžně se započetím kácení. 
 

• Litoměřice navštívil francouzský velvyslanec: Francouzský velvyslanec 
Roland Galharague dnes odpoledne navštívil Litoměřice. Nejprve ho na radnici 
přijal starosta města Ladislav Chlupáč. Poté ho osobně doprovodil  
na vyhlídkovou věž Kalich a následně si prohlédli podzemní expozici „Důl 
Richard v proměnách času“. Velvyslanec do Litoměřic zavítal v rámci své 
pracovní cesty vedoucí do Ústeckého kraje. Projevil přitom přání navštívit 
město, které udržuje přátelské vztahy s Francií. Vybrány byly právě Litoměřice, 
které již řadu let rozvíjejí vztahy s francouzským Armentieres. 
 

• Litoměřičané si přejí komunitní zahrádku: Litoměřice budou mít první 
komunitní zahrádku realizovanou na přání obyvatel. Do její stavby město 
investuje 200 tisíc korun. Stane se tak v rámci tzv. participativního rozpočtu, 
vyhlašovaného každý rok. Jde o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé 
města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského 
rozpočtu na realizaci projektu majetkového charakteru. Participativní rozpočet 
by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům 
města Litoměřice (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného 
prostoru města. Občané do konce února mohli zasílat své náměty na projekty. 
Vítězným projektem se stalo „Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických 
dominant – pohyblivá zahrádka“ s počtem 312 hlasů. Na druhém místě se pak 
umístil „Hravý a naučný lesopark na Mostné hoře“ s počtem 241 hlasů a  
na třetím místě pak projekt s názvem „Pohyb spojuje“ s počtem 185 hlasů. 
 

• Fond Hennlich rozdělil 108 tisíc neziskovkám v Litoměřicích: Čtrnáct 
neziskových projektů mladých lidí z Litoměřic podpořil dárcovský fond 
Hennlich částkou 108 tisíc korun. Samotné vyhlášení a předání proběhlo kvůli 
koronavirové epidemii na dálku. „Chod celé společnosti v posledních měsících 
ovlivnila pandemie koronaviru. Stihli jsme zpočátku roku standardně vyhlásit 
nové grantové kolo našeho fondu. Koronavirus však zasáhl do vyhlášení 
výsledků,“ řekl ředitel stejnojmenné společnosti Pavel Šumera. Letos se  
v rámci programu Litoměřice live city jsi ty přihlásilo sedmnáct projektantů  
a odborná komise vybrala čtrnáct z nich. „Fond si v rámci programu klade  
za cíl podporovat aktivitu mladých lidí ve věku od 15 do 25 let žijících či 
studujících v Litoměřicích,“ upřesnila ředitelka Ústecké komunitní nadace 
Kateřina Valešová. Za 16 let fungování podpořil Dárcovský fond Hennlich 245 
neziskových projektů mladých lidí žijících či studujících v Litoměřicích částkou 
1,2 milionu korun. Také letos mohli mladí lidé mezi 15 a 25 roky věku žádat  
o podporu na své projekty až do výše 8000 korun. Nyní mají rok na realizaci 
svých projektů. 
 

• Litofest nabídl přehlídku minipivovarů: V sobotu proběhl na Tržnici Felixe 
Holzmanna v Litoměřicích malý festival dobrého jídla a farmářských produktů 
LitoFest. Tentokrát si přišli na své všichni milovníci piva, kteří mohli ochutnat 
čepované pivo Clock, Permon, Bad Flash, Chernobeer, Svatý Petr či Labuť. 
Návštěvníci mohli vybírat z pestré nabídky kravských, kozích a ovčích sýrů, 
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řeznických dobrot, zeleniny, ovoce, koření, pečiva či bylinek. Nechyběl ani 
bohatý doprovodný program. 
 

• Povinnost nošení roušek ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 
sociálních služeb: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nařizuje  
s účinností od 24. července od 7:00 do odvolání na území celého Ústeckého 
kraje povinnost nosit do všech zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 
služeb ochranné prostředky dýchacích cest (nosu a úst) – roušku, respirátor, 
ústenku, šátek, šál apod. Toto mimořádné opatření platí do odvolání.  
V souvislosti s probíhajícím onemocněním COVID-19 je v současné době 
zaznamenán na území Ústeckého kraje zvýšený výskyt nákazy tímto infekčním 
onemocněním. Hlavním cílem mimořádného opatření je zastavit epidemii v co 
nejkratším čase. 
 

• Poslankyně opustila SPD: Poslankyně Tereza Hyťhová zvolená v Ústeckém 
kraji za SPD v pondělí ukončila členství v hnutí Tomia Okamury a jeho 
poslaneckém klubu. Ve Sněmovně bude spolupracovat s hnutím Trikolóra 
Václava Klause mladšího. „K tomuto kroku jsem směřovala delší dobu, jak 
jsem více poznávala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD. Politiku 
vnímám jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo 
pěstování ega,“ svěřila se Hyťhová. 
 

• Zemřel litoměřický rodák, herec Jan Skopeček: Ve věku 94 let zemřel v 
pondělí 27. července Jan Skopeček, zakládající člen pražského Divadla pod 
Palmovkou. Bylo mu 94 let. Jan Skopeček se narodil 19. září roku 1925 
 v Litoměřicích. Na jeho rodném domě v Palackého ulici mu byla na konci roku 
2017 odhalena i pamětní deska. „Litoměřice jsou krásné. Vzpomínám  
na Mostnou horu a náměstí, kde se korzovalo a byla cukrárna,“ prohlásil tehdy 
herec při odhalení své pamětní desky. 
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Srpen 2020 

• Koupaliště se pomalu plní: Venkovní koupaliště letos nezažívají povedenou 
sezonu. Zbrzdil je koronavirus a v červenci i chladnější počasí. S příchodem 
tropických teplot se však plovárny opět začínají plnit. Litoměřické koupaliště 
patří se svou 2,5hektarovou travnatou plochou k největším v regionu. Díky pěti 
novým vrtům má dost vody nejen pro bazény, ale také pro zalévání trávníků. 
„Od 25. května byla návštěvnost podprůměrná, až v závěru července, kdy 
stouply teploty, začali lidé chodit. Minulé úterý k nám přišlo  
1 700 lidí, druhý den jen 700, ale od středy tu máme každý den přes tisíc osob. 
Loňskou návštěvnost 44 tisíc lidí s denním rekordem 2 tisíce osob budeme asi 
těžko dohánět,“ popsal vedoucí zařízení Ladislav Beneš. 
 

• Výstavu završí komentovaná prohlídka: Výstavu s názvem Pavel Mára: Site 
Specific, která je až do 16. srpna k vidění v bývalém jezuitském kostele 
Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích, završí v poslední den jejího konání 
komentovaná prohlídka. Výstava je koncipována přímo pro prostor významné 
barokní památky a návštěvníky jí provede sám autor, významný český fotograf 
a pedagog. Prohlídka výstavy Márových snímků se koná v neděli 16. srpna  
od 15 hodin a vstup na ni je možný v rámci běžně zakoupené vstupenky. 
 

• Ministerstvo a Česká školní inspekce navštívila Boženu: V posledním 
červencovém týdnu byla na Základní škole v ulici B. Němcové v Litoměřicích 
návštěva z České školní inspekce a Ministerstva školství ČR. Konkrétně se 
jednalo o inspektorku Kamilu Havlíčkovou a Svatopluka Pohořelého, 
vedoucího oddělení základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT. Ti 
vedli rozhovor s ředitelem školy Václavem Hančem s cílem zjišťovat možnosti 
ověřování pilotního programu distančního vzdělávání na základních školách  
v ČR. Boženu si vybrali mj. proto, že věděli o naší „výuce na dálku“, která 
probíhala ve druhém pololetí minulého školního roku. Velice nás potěšilo,  
že vysoce ocenili naši práci během koronavirové krize. Velmi kladně hodnotili 
způsob výuky zvolenou platformu, promyšlenou organizaci vyučování, jeho 
zajištění i dobrou spolupráci s rodiči. Ocenili i skutečnost, že do výuky byl 
zapojen celý pedagogický kolektiv a rovněž to, že naše škola prostřednictvím 
zástupce ředitele Josefa Kupky poskytovala své „know how“ i dalším školám. 
Dle slov paní inspektorky je naše škola, která je známá mj. úspěchy svých 
pěveckých sborů, rovněž vhodné lektorské pracoviště pro ostatní školy  
v oblasti digitalizace výuky. 
 

• Mlžný stožár ochladí vzduch Na Valech: Nové zařízení v podobě mlžného 
stožáru přibylo v těchto dnech v litoměřické ulici Na Valech. Sloužit bude 
v horkých letních dnech, kdy bude ochlazovat vzduch a také snižovat prašnost 
na nejfrekventovanější ulici ve městě. Je umístěn na hodinách poblíž 
autobusové zastávky. „Pokud se mlžný stožár osvědčí, budeme uvažovat 
o jejich instalaci na další rušná místa v Litoměřicích,“ uvedl vedoucí odboru 
životního prostředí litoměřického městského úřadu Pavel Gryndler. 
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• Žně skončily, výnosy kolísají: Letošní žně jsou minulostí. Kvalita obilovin je 
dobrá, rozdíly ve výnosech však značné. Až na malé výjimky mají zemědělci  
na Litoměřicku úrodu obilovin a řepky pod střechou. Po několika dešťových 
dnech z kraje minulého týdne dokončili letošní žně. Díky červnovým 
přeháňkám zejména u pšenice ozimé dokázalo zrno dozrát do výborné kvality. 
Výnosy však vlivem celkového vláhového deficitu a působení hrabošů výrazně 
kolísaly. Deset firem, které sleduje Okresní agrární komora Litoměřice, 
zaznamenalo u pšenice, kterou pěstují na 5819 hektarech, průměrného výnosu 
5,4 tuny z hektaru, to je o 30 centů více než loni. 
 

• Galerie láká na kinetické sochy: Aktuální výstava na parkánu Severočeské 
galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje unikátní výstavu  
s názvem Kinetické sochy. Návštěvníci uvidí celkem třináct trojrozměrných 
objektů, které jsou v neustálém pohybu i s vodou, jež sochy ze žuly či mramoru 
doplňuje. Autorem děl je akademický sochař František Svátek.  
Jeho tvorba je, jak se uvádí, vědomě či nevědomě dokonalou materializací 
zenového a taoistického myšlení. Výstavu doplňuje také několik zvonkoher 
rozhoupávaných větrem. Nevšední expozici si kromě dospělých užijí také děti. 
 

• Lidé v Litoměřicích koštovali vína: Vína od přibližně dvou desítek českých 
vinařů mohli v sobotu odpoledne ochutnat návštěvníci oblíbené vinařské akce 
Litoměřický hrozen. Letos se výjimečně kvůli epidemii koronaviru konala  
pod širým nebem na parkovišti U Hvězdárny v sousedství parku Václava 
Havla. Lidé tu mohli ochutnat například šampiona Národní soutěže vín 
vinařské oblasti Čechy, která se nedávno konala v Chloumku u Mělníka. U 
příležitosti Hroznu se totiž Cech českých vinařů rozhodl vyhlásit výsledky 
nejprestižnější české soutěže, která je nominační pro Národní salon vín ve 
Valticích. „Nejlepším vínem v Čechách bylo vyhlášeno Rulandské bílé 2018 z 
České zemědělské univerzity,“ informoval předseda cechu Stanislav 
Rudolfský. 
 

• Volby se blíží. Strany rozjíždějí své kampaně: Říjnové krajské volby jsou za 
dveřmi. Politiky potkáte na náměstích, ale nejen tam. Na městské rynky  
i sídliště, na rušné vesnické tržiště i k řece. Tam všude se už vydávají nebo 
brzy vydají politici před říjnovými krajskými volbami. Budou mluvit s příznivci, 
zkoušet přitáhnout nové voliče nebo prostě jen „tužit partu“.  
ŠLÁPNOU DO PEDÁLŮ: To poslední platí hlavně o cyklojízdě z Děčína  
do Litoměřic, kterou na 5. září plánují Severočeši.cz. Těm se v minulosti 
osvědčil formát takzvaného Severočeského piva, na které zvali nejen lidi 
zvenčí, ale i politické konkurenty. „Kdo se bude chtít přidat, ten se přidá,“ zmínil 
k otevřenosti akce manažer hnutí Jan Dostal. Předpokládá ale, že  
do pedálu šlápnou spíš lidé z okruhu hnutí, přátelé, rodiny. Ke klasické 
kontaktní kampani se partaj nechystá. „Doba velkých mítinků, postavit se 
uprostřed náměstí, to je dávno pryč. Stejně to lidi nezajímá, vezmou si letáček 
a zahodí ho. Ten, kdo chce, najde informace na internetu,“ myslí si Dostal. 
I s lidmi zvenčí ostatně hnutí komunikuje ponejvíc elektronicky. 
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CÍLÍ NA SÍDLIŠTĚ: Na městská sídliště vyrážejí v srpnu Spojenci pro kraj (SPK). 
Tady mají plno potenciálních voličů. „Obrovská část lidí v Ústeckém kraji žije 
na sídlištích,“ připomněl lídr kandidátky Jiří Řehák s tím, že se některá z nich 
bohužel dál mění v sociálně vyloučené lokality. SPK má  
v programu revitalizaci sídlišť, i s úspěšnými příklady z Drážďan. Reakce lidí 
získává koalice spíš po publikování závěrů z návštěv na internetu a sociálních 
sítí než přímo na místě. „Že bychom při těchto akcích přímo aktivně 
komunikovali s lidmi, to ne,“ připustil Řehák. Ale s tím, že může samozřejmě 
přijít kdokoli. „Dostat však lidi do veřejného prostoru je složité,“ konstatoval 
lídr. 
DNY ZDRAVÍ: Na osvědčenou kartu v předvolební kampani vsadí v září ANO. 
Babišovo hnutí v Ústeckém kraji už dříve obměnilo klasický formát politických 
mítinků. A už počtvrté zve lidi na cyklus preventivních Dnů zdraví  
po náměstích v regionu. Na nich si mohou zájemci nechat od lékařů vyšetřit 
zrak nebo znaménka na kůži. „Chodí dost lidí. A když čekají na vyšetření, dá  
se s nimi dobře komunikovat,“ vylíčil krajský lídr ANO Jan Schiller. „Kdysi jsme 
v hnutí začínali se sloganem, že chceme Zdravé Česko. A toto nás napadlo,“ 
vysvětlil ideu akce s tím, že o její formát se v ANO zajímají i v dalších krajích.  
ZKUSÍ TO NA TRZÍCH: komunisté budou poslední tři zářijové neděle mluvit  
s voliči na trzích v Ředhošti na Litoměřicku. Pro Komunistickou stranu Čech  
a Moravy (KSČM) je to novinka. Trhy jsou ale podle Petra Bureše z KSČM 
pro kampaň vhodná příležitost. „Jezdí sem spousta lidí z celého regionu, 
nejsou tam zdaleka jen místní,“ podotkl Bureš. Komunisté tu zároveň mají 
ideální „cílovku“. Na trzích nejčastěji nakupují lidé středního věku a starší, 
často rodiče dětí a spíše ze střední až nízkopříjmové skupiny. Pro samotné 
trhy je pozvání komunistů čistě komerční věc. S nabídkou uspořádat tu mítink 
ostatně oslovovaly všechny politické subjekty.  
LÍDR JAKO DJ: Vedle komunistů to zatím vzali jen Piráti, a to o nedělích 20. a 
27. září. Svou dosavadní „cílovku“, ponejvíc městské mladé lidi, tu však nejspíš 
nepotkají. „My chceme ukázat, že nejsme pouze strana pro mladé, jak nám 
někteří říkají,“ vysvětlil Vratislav Filípek za Piráty z Ústeckého kraje. Ti plánují 
už 21. srpna velký mítink na ústeckém Lidickém náměstí. „Bude to trochu 
dětský den, trochu festival,“ přiblížil Filípek. Jako DJ tu zahraje i celostátní lídr 
Pirátů Ivan Bartoš, který s vedením strany přijede v atraktivním pirátském 
autobusu. 
 

• Po vojácích najdou zázemí v kasárnách městské služby: Opravy bývalého 
sídla Posádkové hudby v Litoměřicích trvaly téměř rok.  Po necelém roce 
skončila obnova bývalé vojenské budovy v litoměřických kasárnách  
pod Radobýlem. Zázemí v ní nově najdou Technické služby města. 
Rekonstrukce vyšla na 23,7 milionu korun a dotací ve výši 14,5 milionu na ni 
přispělo ministerstvo průmyslu a obchodu. Jaroslav Jarkovský, který při 
rekonstrukci prováděl stavební dozor, připomněl, že po odchodu armády byl 
objekt dlouho prázdný, což se na jeho stavu projevilo. „Bývalé sídlo Posádkové 
hudby a následně velitelství muničního skladu v Travčicích se i přesto podařilo 
zrekonstruovat v krátké době. Opravy začaly loni v září a nyní je šest měsíců 
před plánovaným termínem dokončujeme,“ řekl Jarkovský. Kompletní opravy 
zahrnuly například výměnu střechy, oken a dveří, novou fasádu, inženýrské 
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sítě, kanalizaci a dispoziční úpravy. V sousedství budovy vzniklo i nové 
parkoviště. Dvoupodlažní objekt postavený mezi lety 1911 až 1916 však 
řemeslníky i potrápil. „Abychom tu byli schopní udělat rovné podlahy, museli 
jsme podlaží vyrovnat. Podobné to bylo u stěn,“ poznamenal Jaroslav 
Jarkovský s tím, že vícepráce zvýšily předpokládané náklady. Radnice nyní 
objekt s administrativním zázemím, skladem, sociálním zařízením, kuchyňkou 
a parkovištěm pronajme Technickým službám města, které se jako jediné 
přihlásily do výběrového řízení na obsazení. 
 

• Školy už ladí na začátek září: Letní pauzu využila řada škol na Litoměřicku k 
opravám a modernizaci. Na chodbách s rouškami, ve třídě a při obědě  
bez nich. To je jedno z opatření, které školám na Litoměřicku poslalo  
v manuálu ministerstvo školství. Po zásahu premiéra Andreje Babiše je ale vše 
jinak. Roušky ve školách povinné nejsou. Ředitelům tak odpadla jedna  
ze starostí, které museli před 1. zářím řešit. Další zůstávají, musí například 
ověřit znalosti žáků po dlouhé koronapauze. Na příchod žáků se připravuje  
i Masarykova základní škola v Litoměřicích. Její ředitel Karel Kynzl uvedl, že 
kromě instrukcí z ministerstva obdržela škola také manuál od České školní 
inspekce. Ta žádá, aby učitelé sepsali, co s žáky probírali během distanční 
výuky, co vynechali a jak na to navážou od září. „Hned v prvních dnech  
po uzavření školy jsem učitelům doporučil, aby se zaměřili na důležité 
předměty, jako je čeština, matika a cizí jazyky. Na začátku školního roku 
budou učitelé spíše zjišťovat, kde mají děti mezery, a zaměří se na ně,“ popsal 
ředitel „Masaryčky“, kde přes prázdniny panuje čilý stavební ruch. Probíhá tam 
totiž přestavba dosud nevyužívaného podkroví, kde škola získá pět nových 
učeben fyziky, chemie nebo výtvarný ateliér. „Poslední dny prázdnin budou  
u nás ve škole náročné i pro učitele. Během stavebních úprav došlo k havárii, 
kdy byly vytopeny dvě učebny a kabinet,“ přiblížil Kynzl s tím, že jedna  
z vytopených tříd, kde bylo nutné udělat novou podlahu, bude uzavřená ještě v 
září a žáci budou provizorně v družině. Stavebníci zůstanou ve škole ještě  
v první polovině nového školního roku. 
 

• Diváci uvidí filmové lahůdky: Poslední prázdninový víkend si  
na Litoměřicku užijí milovníci filmů, hudby i zábavy. Konec prázdnin nemusí 
být jen smutným zakončením léta. Poslední srpnový víkend nabídne v okrese 
řadu kulturních akcí. Už tradičně se Litoměřice stanou dějištěm 20. ročníku 
filmového festivalu, který svým programem od pátku 28. do neděle 30. srpna 
potěší všechny filmové fajnšmekry. Hana Galiová z pořadatelského týmu 
Kinoklubu Ostrov přiblížila, že k 20. výročí festivalu vybrali dvacet snímků. 
„Letošním nosným tématem jsou Cesty a osudy. Je nám velkou ctí, že letošní 
ročník zahájí nový snímek režiséra Bohdana Slámy Krajina ve stínu.  
Je kronikou lidí a malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, 
čtyřicátých a padesátých let minulého století,“ popsala Galiová. Programu 
festivalu dále kralují velké snímky kinematografie jako Křik Jaromila Jireše, 
dánský film Otevřená srdce režisérky Susanne Bier nebo Kuchař, zloděj, jeho 
žena a její milenec od Petera Greenawaye, ke kterému navrhl kostýmy 
věhlasný Jean-Paul Gaultier. „V letním kině bude první den na programu 
projekce snímku Karel, já a ty, který přijedou uvést herečky Petra Nesvačilová a 



56 
 

Anna Marie Krušinová. Druhý večer bude v letním kině patřit digitálně 
restaurovanému snímku Kouř. Uvedeme i další filmy, z nichž některé není 
možné vidět příliš často na velkém plátně,“ pozvala Galiová. O hudební 
vystoupení, jež filmový festival doplní, se v sobotu postará kapela Zrní.  
V neděli pak uskupení Forma, které živě hraným soundtrackem doprovodí 
projekci mistrovského snímku Východ slunce z hollywoodské němé éry z roku 
1927. 
 

• Kraj podepsal smlouvu o koupi litoměřické nemocnice: Představitelé 
Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, města Litoměřice a Nemocnice Litoměřice 
podepsali v pondělí smlouvu o nákupu litoměřické nemocnice a převodu 
nemovitých věcí. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem a činí 119,7 
milionu korun. Převod nemovitostí je bezúplatný. 
 

• Vinobraní kvůli viru nebudou: Oblíbené oslavy vína jsou pro letošek zrušeny v 
Litoměřicích i Roudnici. Vinobraní, které se mělo v Litoměřicích konat v sobotu 
19. září, je pro letošek zrušené. Zkraje týdne o tom rozhodli radní města. 
Důvodem jsou stávající vládní opatření, která mimo jiné omezují  
i počet lidí na venkovních akcích. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč 
zdůvodnil zrušení vinobraní tím, že jde o velký prostor, kde by organizátoři jen 
s obtížemi dohlíželi na to, aby se v něm pohybovalo maximálně tisíc osob. 
„Běžně přitom tuto akci navštěvuje kolem dvaceti tisíc návštěvníků,“ připomněl 
Chlupáč. Ředitelka Městských kulturních zařízení (MKZ) Věra Kmoníčková 
vnímá krok radních jako pochopitelný. „S alternativním programem  
v komornějším duchu nepočítáme. Bylo by to finančně náročné,“ sdělila. Velký 
letní koncert Litoměřického festivalového sboru s teplickou filharmonií se však 
v pátek 18. září na Mírovém náměstí za dodržení platných hygienických 
pravidel a ve vymezeném sektoru uskuteční. Další velkou vinařskou akcí, která 
se má ve městě v září konat, jsou Vinařské Litoměřice. Jejich organizátor 
Pavel Kacerovský přiblížil, že původně měly probíhat v areálu kulturního  
a konferenčního centra, ale nakonec jsou přesunuty ven do prostoru 
parkoviště U Hvězdárny. „Uskuteční se od pátku 25. do soboty 26. září. 
Samozřejmě musíme dodržet kapacitu tisícovky lidí nebo přihlédnout  
na aktuální epidemiologická opatření,“ uvedl Kacerovský. 
 

• Tomáš Klus bavil lidi v Litoměřicích: pobavil i pomohl. Na 9. ročníku 
benefičního koncertu, který na Dómském náměstí pořádal Nadační fond Kalich 
a město Litoměřice, vystoupil v úterý večer zpěvák Tomáš Klus. Výtěžek  
ze vstupného byl opět určen litoměřickému Hospici sv. Štěpána. Celkem  
se podařilo vybrat zhruba 210 tisíc korun. 
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Září 2020 

• Užili si první školní den bez roušek: Prázdniny utekly jako voda a začal nový 

školní rok poznamenaný epidemií koronaviru a zmatkem ohledně 

bezpečnostních opatření. Žáky přivítala i Masarykova základní škola  

v Litoměřicích. Učitelé tu budou zprvu spíše zjišťovat, kde mají děti mezery,  

a zaměří se na ně. Během prázdnin panoval ve škole čilý stavební ruch. Díky 

přestavbě nevyužívaného podkroví škola získala pět nových učeben fyziky, 

chemie nebo výtvarný ateliér. Případná povinnost nosit roušky ve školách 

bude zavedena pouze v případě zhoršení epidemiologické situace. Bude  

se navíc týkat pouze těch okresů, kde úřady vyhlásí druhý, oranžový stupeň 

rizika na takzvaném semaforu, který určuje míru rizika nákazy nemocí covid-

19. 

 

• Litoměřice slouží jako vzor: Ministerstva ocenila ve svých odborných 
příručkách dobrou praxi města. Krizové potravinové balíčky pro osamělé 
seniory, podpora místních živnostníků i rodičů samoživitelů, nový vizuál města 
či vyšší dostupnost služeb úřadu. To jsou aktivity litoměřické radnice, které 
vyzdvihují ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj. Město se každý 
rok zúčastňuje motivační soutěže o Přívětivý úřad roku. Ministerstvo vnitra 
pak z nejlépe hodnocených aktivit úřadů vydává odbornou příručku, kde 
seznamuje veřejnost s příklady dobré praxe z jednotlivých lokalit. „Litoměřice 
jsou letos uvedeny v souvislosti se zavedením detašovaného pracoviště 
matriky v městské nemocnici i služby Czech POINTu, stejně tak i se změnou 
grafického vizuálu města,“ přiblížil Filip Klieštík z odboru komunikace 
litoměřické radnice. Za novou vizuální identitou stojí rodačka z Litoměřic  
a absolventka ústecké fakulty umění a designu Eva Vopelková, která se svým 
návrhem v loňské soutěži vyhrála. Kromě samotného loga se změní  
i orientační systém města. „Chceme, aby byly všechny cedule i pro turisty 
čitelné na první dobrou,“ doplnila Vopelková. Ministerstvo pro místní rozvoj 
ocenilo přístup Litoměřic v období koronavirové epidemie. Pro osamělé 
seniory tu připravili potravinové balíčky. „Obsah jsme sestavili po konzultaci  
s nutričním specialistou tak, aby byly potraviny energeticky hodnotné  
a vhodné i pro diabetiky,“ podotkla referentka sociálního odboru Bohdana 
Dojčinovičová. Do pomoci se zapojilo i Dobrovolnické centrum. Vedení města 
nezapomnělo ani na živnostníky. Těm, kteří měli provozovny v městských 
prostorách, radnice nejprve odložila a poté odpustila nájem. Podnikatelé 
platící nájem z nebytových prostor soukromníkům obdrželi jednorázovou 
pomoc  
ve výši 10 tisíc korun. 
 

• Svěcený v Litoměřicích Žhavil struny: Festival Žhavé struny odstartoval  
v pátek v podvečer v divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Houslový 
virtuóz Jaroslav Svěcený tam přivezl nejen hudbu, ale také unikátní výstavu 
slavných houslí 17. až 20. století. Hned v úvodním večeru se Svěcený 
představil v roli samotného Antonia Vivaldiho. V hraných příbězích zahrál jeho 
slavné a také méně známé skladby. Hrál při tom na slavné housle  
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od Giuseppeho Guarneriho. Roli Anny Giro i Camilly Vivaldi ztvárnila herečka 
Zdena Žádníková Volencová. Festival pokračoval také v sobotu. Ještě před 
samotným koncertem mohli návštěvníci vidět výstavu italských houslí ze 17. 
až 20. století. V neděli pak se Svěceným vystoupila kapela Cigánski Diabli. 
 

• 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.  
 

• Umělci z Indonésie vystavují v Knihovně K. H. Máchy: Berry Swandi, Kokok 
Suratmoko, Rony Marton, Soegeng Soejono, Riva Orista a Jhon Sany. To jsou 
jména umělců z Indonésie, kteří od středy 2. září vystavují svá díla  
v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích. Všichni v současné době žijí v České 
republice. S nápadem zorganizovat tuto akci přišla Helena Hošková, 
výtvarnice knihovny, která má manžela právě z Indonésie. „Název výstavy, 
Spektrum prostor pro krásu, ukazuje na koncept týkající se různých 
uměleckých přístupů, které jsou zde prezentovány. Pokud jej jako analogii 
připodobníme  
k duze, uvidíme souvislou a zároveň pestrou paletu barev,“ uvedla Hošková. 
Na výstavě se představují dvou i trojrozměrná umělecká díla, která vytvořily 
dvě generace indonéské diaspory v České republice. Jde o grafiky, fotografie, 
malby, sochy a instalace. Lidé si je mohou prohlížet v knihovní galerii  
do 31. října. 
 

• Hrad patří malířům z bavorského Rosenheimu: Výstavní prostory 
litoměřického hradu patří třem umělcům z Bavorska. Expozice několika 
desítek obrazů, kreseb i grafik je už čtvrtou v řadě výměnných výstav, na 
kterých  
se od roku 2013 v Česku i Německu představují tamní umělci. „Litoměřické 
'Setkání obrazů‘ by se správně mělo jmenovat setkání přátel díky obrazům,“ 
uvedla mj. při zahájení výstavy iniciátorka výstav, litoměřická rodačka Anita 
Rounová, která v bavorském Rosenheimu žije od roku 1968. V tomto duchu  
se také odehrála celá vernisáž. Jádrem litoměřické výstavy jsou práce 
významné rosenheimské osobnosti Gertrudy Gruberové – Goepfertové, dnes 
již nežijící malířky a spisovatelky původem z Vysočiny. To je také další z 
důvodů, proč její obrazy našly cestu do Čech. Výstava obsahuje rovněž práce 
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současných autorů Alfonse M. Röckla a Petera Pusche, který spolu s Anitou 
výstavu uvedl. Zatímco expresívně pojaté obrazy G. Gruberové zachycují 
netypické části Rosenheimu, Röckl rád zobrazuje pohádkové i bizarní figury. 
Puschovy promyšlené kompozice zase střídají abstrakci s reálným 
zobrazením. Výměnné výstavy podpořené Fondem budoucnosti představují na 
obou stranách umělce, kteří jsou sice 'doma' známí, ne však už o kousek dál  
za hranicemi. První byla už před sedmi lety v Praze, později se v Rosenheimu 
představili naši výtvarníci. Tam se také v roce 2017 setkala s velkým ohlasem 
retrospektivní výstava českého umělce Bohuslava Reynka. S tvorbou 
bavorských malířů se lidé v Litoměřicích mohou na hradě seznámit až 
do 30.září. 
 

• Rybáře na Labi trápí hlaváč: Nepůvodní a invazivní ryba se hojně vyskytuje v 
Labi u Lovosic a také na Žernoseckém jezeře. Ani hezká, ani poživatelná,  
a hlavně invazivní a žravá. Tak hodnotí rybáři hlaváče černoústého. Nevelká 
ryba žije u dna a živí se jikrami ostatních druhů, čímž snižuje jejich počet.  
Ten její naopak roste. 
 

• Nová ředitelka galerie: Novou ředitelkou Severočeské galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích je Dana Veselská. Zvítězila v ostře sledovaném konkurzu 
a ve funkci nahradila dlouholetého šéfa této instituce Jana Štíbra. Litoměřice 
byly ze tří krajských výběrových řízení pro zkušenou Veselskou jasnou volbou. 
„Nechtěla jsem ani do teplického muzea, ani do lounské galerie. V 
Litoměřicích je obrovský potenciál v lidech, kteří tu žijí,“ svěřila se Veselská 
Deníku. 
 

• Zahrada Čech láká. Za tři dny dorazilo 20 tisíc lidí: Letošní ročník oblíbeného 
veletrhu připomíná jubileum Ústeckého kraje. Za přísných hygienických 
opatření začal v pátek na litoměřickém výstavišti devítidenní zahradnický 
veletrh Zahrada Čech. Pořadatelé byli mile překvapeni účastí prodejců a 
vystavovatelů, kteří obsadili areál do posledního místa. Oblibu akce, největší 
svého druhu v Česku, potvrdila návštěvnost, kdy za první tři dny prošlo 
branami výstaviště odhadem přes 20 tisíc lidí. 
 

• Nevidomým v Litoměřicích poslouží haptické mapy: Speciální mapa je určená 
pro čtení hmatem. Ve městech v kraji příliš rozšířené nejsou. Novinku  
v podobě takzvané haptické mapy budou moci už v nejbližších dnech využít 
nevidomí nebo slabozrací obyvatelé a turisté v Litoměřicích. Mapu města,  
ve které se nečte zrakem, ale hmatem, bude možné získat zdarma  
v informačním centru na Mírovém náměstí. Referentka z litoměřického odboru 
komunikace, marketingu a cestovního ruchu Iveta Hejduková přiblížila, že 
haptická mapa je pro zrakově handicapované čitelná díky speciální technologii 
tisku v Braillově písmu. A je zjednodušením jejich nesnadného pohybu 
po městě. 
 

• Koupaliště na Písečném ostrově v úterý ukončilo sezonu: Koupaliště  
na Písečném ostrově v Litoměřicích k 15. září ukončilo letošní sezonu. „V 
týdnu od 7. do 13. září i přes krásné počasí dorazilo do areálu pouhých 190 
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návštěvníků, rozhodli jsme se tedy pro ukončení sezony v plánovaném 
termínu. Během léta dorazilo na koupaliště zhruba 31 000 návštěvníků, za což 
jsem velmi rád. Sezona s ohledem na koronakrizi a nepřející počasí vypadala 
zpočátku velmi nejistě,“ zhodnotil končící sezonu vedoucí koupaliště Ladislav 
Beneš. Letošní denní maximum padlo v pátek 21. srpna, kdy přišlo 1 930 
návštěvníků. Co se týče průměru, za posledních dvacet sezon je to 39 000 
návštěvníků během léta. Rekordní návštěvnost byla v roce 2003, na koupaliště 
přišlo 75 000 lidí.  
 

• Litoměřičanka slaví 104 let: úctyhodných 104 let slaví v těchto dnech nejstarší 
obyvatelka Litoměřic, paní Vlasta Šumová. Do Domova pro seniory  
na Dómském pahorku, kde stále vitální seniorka žije, ji včera přišli pogratulovat 
také zástupci města. Kromě starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče také 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková  
a další hosté. Vlasta Šumová se narodila v Židovicích na Roudnicku, většinu 
života ale prožila v Litoměřicích. Dnes už dospělé děti ji znají jako učitelku 
hudby. V litoměřické „lidušce“ totiž čtyřicet let vyučovala hru na klavír. 
 

• Litoměřický graduál je zpět. Unikát uvidí také veřejnost: Památka pochází z 
roku 1517. Střeží ji ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Dohromady 
třiadvacet let trvalo postupné restaurování 500 let staré památky, která patří 
mezi největší kulturní poklady České republiky. Takzvaný Litoměřický graduál, 
jenž se nyní vrátil zpět do města z Národního archivu, je unikátní také v tom, že 
na třech místech zobrazuje Mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na 
hranici. Restaurátorka z litoměřického archivu Pavla Bártová, která na práce 
do Národního archivu jezdila dohlížet, vylíčila, že řadu let trvalo jen postupné 
zavření graduálu. „Tím, jak byl dlouhá léta otevřený, tak vazba nešla zavřít 
naráz. Postupně se zavíral skoro dvacet let. Poté došlo  
k velmi jemnému čištění pergamenů. Barvy jsou stále původní, nic  
se nedomalovávalo. Na některých místech však docházelo k jejich odlupování. 
Bylo proto nutné barvy zafixovat speciálním pojidlem, které se  
pod mikroskopem zaneslo přímo do místa odloupnutí a tím se barva přichytila 
zpátky,“ vysvětlila Pavla Bártová s tím, že dřívější neodbornou manipulací  
se na několika pergamenech navíc vytvořily sklady. Ty se postupně rovnaly 
pomocí lokálního zvlhčení. „Vyrovnání jednoho takové skladu trvalo jeden 
měsíc i víc. Proto celkové restaurování trvalo tak dlouho. Na závěr 
se doplňovaly i kovové prvky umístěné na vazbě,“ doplnila Bártová. Dílo, které 
má být prohlášeno za archivní národní památku, bude moci spatřit i široká 
veřejnost. Vedoucí oddělení využívání a ochrany Národního archivního dědictví 
Státního oblastního archivu v Litoměřicích Sabina Dušková prozradila, že  
v polovině června příštího roku bude Litoměřický graduál vystaven v rámci 
Mezinárodního dne archivů. „K vidění bude také prezentace celého procesu 
restaurování a digitální snímky graduálu. Vše doplní také přednášky. Akce  
se bude konat o víkendu, přesné datum dáme s předstihem vědět,“ uvedla 
Sabina Dušková. 
 

• Na několik oddělení nemocnice nesmí návštěvy: Na základě doporučení 
krajské hygienické stanice zakázala Nemocnice v Litoměřicích návštěvy  
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na odděleních ARO, MOJIP, kardiovaskulární JIP, dětská JIP a  
na novorozeneckém. Na ostatních odděleních mohou pacienta v jeden čas 
navštívit jen dvě osoby. 
 

• Sbor oslavil 50. výročí koncertem: Puellae cantantes. Se vší parádou oslavil 
litoměřický sbor Puellae cantantes 50. výročí od svého založení. Velký letní 
koncert se u této příležitosti konal v pátek podvečer na Mírovém náměstí v 
Litoměřicích. Dívčí pěvecký sbor na koncertě doprovodil orchestr Severočeské 
filharmonie Teplice a další hosté. Historie Puellae cantantes sahá do roku 
1970. Na Základní škole Boženy Němcové v Litoměřicích založila učitelka Eva 
Duchoslavová školní dětský pěvecký sbor Plamínek. K podstatným změnám v 
práci souboru došlo roku 1992, kdy byla ve škole otevřena třída  
s rozšířenou výukou hudební výchovy a také zde byl založen chlapecký sbor.  
Z Plamínku se tak stal sbor výhradně dívčí, proto později přijal nový název 
Puellae cantantes „Zpívající dívky“. Sbor se pravidelně účastní mezinárodních 
soutěží. 
 

• Křišťálové jablko vyhrál rubín: Sobota byla posledním dnem konání 
devítidenního zahradnického veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. Areál 
výstaviště do posledního místa zaplnili prodejci a vystavovatelé, kteří svým 
zahradnickým sortimentem nalákali spousty návštěvníků. Tradičně proběhla  
v poslední den konání Zahrady Čech také soutěž o Křišťálové jablko. Jejím 
vítězem se stala Karla Mazánková z Benešova u Prahy se svým rubínem. 
Druhý skončil Rudolf Hercik z Ploskovic a na třetím místě Vladimír Kmoch  
z Borče na Lovosicku. Páteční den patřil na Zahradě Čech hlavním oslavám  
20. narozenin Ústeckého kraje. 
 

• V muzeu vystavují vzácné artefakty: Už jen necelých šest týdnů bude  
v litoměřickém Oblastním muzeu k vidění výstava s názvem Sancta Maria. 
Mariánská úcta na Litoměřicku. Návštěvníci na ní uvidí artefakty, z nichž  
se mnohé dosud uplatňují v liturgickém prostoru a nebyly ještě nikdy 
vystavovány. Jedná se například o kalichy, monstrance, ale i plastiky či obrazy 
s mariánskou tematikou. Jedinečným sbírkovým předmětem je pak dřevěná 
pozdně gotická oboustranná plastika. „Oboustranné gotické sochy nepatřily  
v Čechách mezi časté jevy, častěji se s nimi setkáváme v Německu, kde 
sloužily jako takzvané Marienleuchter, tedy mariánské svícny,“ přiblížila 
kurátorka výstavy Kristína Sedláčková. Expozice bude v muzeu přístupná  
do 1. listopadu. 
 

• Zavíráme, hlásí noční podniky: Nařízení spojené s omezenou otevírací dobou 
jsou pro některé kluby a diskotéky na Litoměřicku likvidační. Nové opatření 
ministerstva zdravotnictví, které nařizuje hospodám, barům a dalším 
podobným podnikům zavřít úderem 22. hodiny, je pro mnohé z nich likvidační 
a pro některé to znamená i konec podnikání. O výraznou část příjmů přijde 
také majitel litoměřického hudebního klubu Baronka Jiří Provinský. „Otevíráme 
až v 18 hodin, v tu dobu přijde na pivo okolo deseti lidí. Většina návštěvníků 
sem chodí právě až okolo desáté večer, kdy zavírají ostatní hospody a oni  
se chtějí ještě bavit a poslouchat muziku,“ popsal majitel Baronky, kde se také 
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pravidelně konají koncerty. Ty, které jsou naplánované na říjen, zatím nerušil. 
Jejich konání bude však muset posunout na dřívější čas, aby mohl dodržet 
stopku ve 22 hodin. „Neumím si dost dobře představit, že lidé na punkovém 
koncertě budou místo pogování sedět na židlích a jen poklepávat nohou jak  
na Lence Filipové,“ poznamenal Provinský k dalšímu nařízení nakazujícímu 
pořádat hromadné vnitřní akce pouze pro sedící diváky. Tato opatření jsou 
podle něj pro podobné podniky likvidační. „Už na jaře, kdy jsme měli zavřeno 
úplně, to byl pro mě výrazný zásah. Kapely pak přijely hrát zadarmo, aby klub 
podpořily, ale to nejde do nekonečna. Musím platit nájem a energie a od státu 
jsem žádné kompenzace nedostal, protože mám ještě jedno zaměstnání,“ 
doplnil. 
 

• Volit je možné i v karanténě: V souvislosti s onemocněním covid-19 jsou na 
Litoměřicku v izolaci zhruba čtyři stovky lidí. Hned dvě možnosti, jak  
se zúčastnit nadcházejících krajských voleb, budou mít lidé z litoměřického 
okresu, kteří mají kvůli koronaviru nařízenou domácí karanténu. V prvním 
případě mohou už ve středu 30. září přijet do areálu Zahrady Čech, druhou 
alternativou je domluvit si návštěvu speciální volební komise, jež za nimi přijde 
v termínu voleb v pátek 2. nebo v sobotu 3. října. Jak informoval Radim Tuček 
z litoměřického odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu, tato 
čtyřčlenná komise se bude skládat ze tří vojáků a jednoho speciálního 
zapisovatele z městského úřadu. Podle ředitelky krajské hygienické stanice 
bylo na konci minulého pracovního týdne v okrese Litoměřice v karanténě 
zhruba čtyři sta lidí. „Jejich seznamy hygiena volebním komisím předává,“ 
uvedla Lenka Šimůnková. Komise na Zahradě Čech, kde budou lidé volit 
systémem drive-in, je tedy bude mít k dispozici. 
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Říjen 2020 

• 61 lidí v karanténě odvolilo už včera: O možnost hlasování v krajských 
volbách nepřišli ani lidé, kteří se kvůli onemocnění Covid-19 ocitli v nařízené 
karanténě. Ti z Litoměřicka tak mohli učinit už včera v prostorách výstaviště 
Zahrada Čech. To bylo jediným místem v okrese, kde se volby způsobem 
drive-in konaly. Celkem 61 voličů na místo přijelo svým autem, a aniž by z něj 
vystoupili, odvolili jen přes okénko. Členové komise složené z vojáků  
a zapisovatelky byli kvůli bezpečnosti vybaveni ochrannými obleky, respirátory 
i štíty. V případě, že volič v karanténě nemá auto nebo mu zdravotní stav 
nedovolil na výstaviště přijet, si může až do čtvrteční 20. hodiny domluvit 
návštěvu komise přímo u sebe doma. Ta za ním přijde v pátek 2. nebo  
v sobotu 3. října. 
 

• Litoměřická ZUŠka má platan. Jako Beethoven: „Zdravíme z roku 2020. Jsme 
žáci a učitelé Základní umělecké školy Litoměřice, která v těchto prostorách 
sídlí již od roku 1992… Sázíme tento strom s úctou a láskou  
ke všemu živému.“ Tenhle vzkaz do vzdálené budoucnosti vložili v lahvi  
ke kořenům nově vysazeného stromu účastníci středeční Zahradní slavnosti  
v areálu ZUŠ. „Jde o platan javorolistý, rychle rostoucí strom, který doplní 
stávající zeleň,“ uvedla Lenka Neumannová z Modrého zahradnictví. „A nejen 
stávající, ale i tu chybějící, protože nám v posledních čtyři stromy odešly,“ 
vysvětlila důvod tohoto počinu ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. „V Praze 
prý mají Beethovenův platan, no a my teď máme „Zuškový“,“ dodala s 
úsměvem. Obě pak vzrostlý platan vysadily. Pomocníků měly dost ruku k dílu 
přiložila vlastně většina z několika desítek účastníků slavnosti, děti, kantoři i 
rodiče.  
A nebyla by to ZUŠka, aby strom do života neuvedla po svém výsazu totiž 
předcházelo hudební a scénické vystoupení. Spolu s učiteli je připravili žáci  
a studenti akordeonového, violoncellového oddělení i dramatického oboru.  
Pro ZUŠ byla první veřejná akce od startu nového školního roku, který začal 
stejně jako na základních školách. 
 

• Hygiena od pondělí zavře střední školy: Kvůli zamezení šíření koronaviru se 
od pondělí 5. října zavřou všechny střední a vyšší odborné školy  
v Ústeckém kraji. Ve čtvrtek tak rozhodla krajská hygienická stanice. Opatření 
má zatím trvat do 18. října. Nařízení omezuje osobní přítomnost studentů  
v celé řadě zařízení. Jde o vysoké školy a kurzy celoživotního vzdělávání, dále 
se zákaz týká středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních 
uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Zavřena 
budou také střediska volného času. 
 

• Vedení Litoměřic na hradě poděkovalo dobrovolníkům: Více než sedm desítek 
dobrovolníků se ve středu 30. září sešlo na společenském večeru  
v litoměřickém hradu. Vyslechli si tam slova díků za jejich práci. „Oproti 
minulému roku, kdy bylo oceněno více než třicet dobrovolníků, se v letošním 
roce, kvůli mimořádným opatřením vyhlášeným na jaře, zapojilo  
do dobrovolnictví více než 150 občanů,“ uvedl Filip Klieštík z litoměřického 
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úřadu. „Děkuji všem, kteří jste přišli, kdo jiný si zaslouží ocenění než 
dobrovolníci. Je dobře, že vás máme, a já si velmi vážím i neziskových 
organizací, které celou službu dobrovolníků organizují,“ uvedl starosta města 
Ladislav Chlupáč na slavnostní akci. Během večera si přítomní připomněli 
vzpomínkovým videem tragicky zesnulého dobrovolníka Diakonie 
Českobratrské církve evangelické Tomáše Červeného. Dobrovolníci obdrželi 
diplom, video s připomínkou oslav 800 let od založení města a roční 
permanentku buď do bazénu a sauny, nebo do knihovny. „Ocenění 
i občerstvení byly připravené za zvýšených hygienických podmínek.  
Po skončení oficiální části hrála k poslechu hudební skupina Áda Škarda Band 
z Litoměřic, se kterou si zazpíval i starosta Chlupáč,“ dodal Filip Klieštík. 
 

• Éra komunistů končí, volby v ústeckém kraji vyhrálo suverénně hnutí Ano. 
Bude mít svého hejtmana? Volby v Ústeckém kraji očekávaně ovládlo hnutí 
ANO, které české politice dominuje už několik let. Získalo necelých 26 procent 
hlasů. Lidí, kteří v regionu mohli přijít k volbám, je zhruba 650 tisíc,  
z nich skutečně dorazilo i přes pandemii 31 procent. Druhá skončila ODS s 12 
procenty hlasů. V těsném závěsu je s 11procentním výsledkem následují 
Starostové a nezávislí (STAN) a Piráti, kteří získali zhruba o procento méně 
hlasů. Nad pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva se 
vyhoupli v tomto pořadí ještě SPD, komunisté, Spojenci pro kraj a Lepší Sever. 
Ani na jeden mandát nedosáhla ČSSD i Trikolóra. Ve vedení kraje tak po osmi 
letech končí komunisté, kteří oproti minulým volbám ztratili 9 mandátů. 

 
• Předvolební průzkumy přisoudily hnutí ANO v Ústeckém kraji zisk až třiceti 

procent. Reálný výsledek je nepatrně nižší, hnutí Andreje Babiše získalo 
necelých 26 procent. I tak se podle politologů jedná o velmi dobrý výsledek 
a vládnoucí krajská koalice se bez účasti ANO nejspíš neobejde.  

 

• Co do volebního zisku si silně pohoršila KSČM. Získala čtyři mandáty, 
obhajovala jich přitom třináct. Podle politologů straně uškodila absence 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka, který už nekandidoval, i jednání strany  
na celorepublikové úrovni, které její voliči neschvalují. „Ukazuje se, že 
tolerance vlády ANO nemusí být ta správná cesta,“ poznamenal Novotný. 

 

• Ještě větší výprask si z krajských voleb odnáší ČSSD. „Kdyby někdo  
před rokem odhadoval, že vládnoucí strana, která spravuje ministerstvo vnitra 
a zahraničí, získá tři procenta hlasů, byl by možná označen za blázna. Dnes je 
to ale politická realita a možná poslední varování pro sociální demokracii  
před parlamentními volbami. 
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• Stadion čeká na výsledky testů, nejdřív si může zahrát s Kolínem:  
A zase ten covid! Litoměřičtí hokejisté měli nejprve nastoupit v sobotu  
v Havířově, domácí však kvůli koronaviru nuceně stojí. Kališníci se tedy 
dohodli s Vrchlabím na dohrávce zápasu 3. kola, jenž byl odložen z důvodu 
nemoci celku z Podkrkonoší. Jenže ani tento zápas se nakonec neodehrál. 
Důvodem je tentokrát podezření na koronavirus v kádru Stadionu. Letos už 
podruhé. Poprvé musely Litoměřice překonávat tyto trable na startu letní 
přípravy, kdy rušily několik zápasů a trénovaly v deseti lidech. „U několika 
hráčů se projevily zdravotní komplikace, zatím čekáme na výsledky testů,“ řekl 
trenér Daniel Trvzník. Ty by měly dorazit dnes, logicky je ale odložen i domácí 
duel s Kadaní. „Pokud vše dobře dopadne, budeme hrát až ve středu  
s Kolínem,“ doplnil Tvrzník, jehož tým měl pondělní dohrávkou 1. kola  
s Kadaní zahájit třízápasový blok domácích zápasů. Nad středečním duelem 
proti Kolínu a sobotním soubojem se Slavií se vznáší otazník. 
 

• Malí i velcí běžci závodili pro hospic: Šestého ročníku běhu  
pro litoměřický hospic, který byl kvůli koronavirové krizi přesunutý z června  
na sobotu 3. října, se účastnily desítky běžců. Závod byl určený jak pro zdatné 
sportovce, tak i pro rodiny s dětmi či starší běžce. Organizátoři pro ně připravili 
několik tras v různých délkách. Ta nejkratší měřila jeden kilometr, další pak 3, 
6 a nejdelší 11 kilometrů. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 
startovali běžci postupně, aby netvořili velké skupiny. Individuální běh proto 
probíhal už v pátek. Celkový výtěžek je podle ředitelky Hospice svatého 
Štěpána Moniky Markové 350 tisíc korun. „Peníze použijeme na nákup 
invalidních vozíků a několika polohovacích lůžek pro naše pacienty,“. 
 

• Muzeum se na dva roky uzavře. Čeká ho oprava: Budova staré radnice na 
Mírovém náměstí v Litoměřicích projde náročnou rekonstrukcí za téměř 
padesát milionů korun. Přibližně na dva roky se uzavře Oblastní muzeum  
v Litoměřicích. Místo návštěvníků sem zamíří stavbaři. Budovu staré radnice, 
kde muzeum sídlí, totiž čeká kompletní rekonstrukce. Její vlastník, kterým je 
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Město Litoměřice, na stavebně náročnou modernizaci získalo dotaci 43 
milionů korun. Dohromady bude oprava stát 48 milionů. 
 

• Mladší žáci Slavoje jsou vicemistry ČR: Šermíři litoměřického Slavoje sklidili 
další úspěchy. Ten nejzářivější v podobě stříbra z mistrovství ČR přivezli 
mladší žáci. Litoměřický šerm má vicemistry republiky! V kategorii mladších 
žáků se jimi stali Matyáš Růžička, Matyáš Kostečka, Josef Tichý a Jan 
Šťastný. „Všem předvedli, co znamená pojem týmový duch,“ chválil předseda 
oddílu Jaroslav Stehlík. Svěřenci Jiřího Bodó přitom v konkurenci dalších 15 
družstev rozhodně nepatřili mezi favority. Jenže nejprve vyřadili SC Praha C,  
po skvělém obratu proti Teplicím proklouzli do bojů o medaile. „Klíčové  
pro úspěch bylo správné nasazení šermířů a eliminace nejlepšího teplického 
kordisty, Gaislera,“ hodnotil později trenér Jiří Bodó, který teplické velmi dobře 
zná. V semifinále sice ještě jeho družina zdolala Karlovy Vary, ve finále už jim 
ale proti áčku SC Praha došly síly. Přesto je stříbro obrovským úspěchem. 
„Vděčíme za to kvalitní přípravě na soustředění a využití ententulátoru  
v šermířské praxi,“ uzavřel Bodó. 
 

• Neakutní zákroky odkládají, Litoměřická nemocnice navýší kapacitu lůžek na 
covidové stanici: Nemocnice v Litoměřicích v souvislosti s epidemií 
koronaviru omezuje některé plánované operace, které snesou odklad. Zároveň 
vyčlenila, stejně jako letos na jaře, lůžkovou covidovou stanici s deseti 
kyslíkovými lůžky. Její kapacitu bude v následujících dnech rozšiřovat. 
 

• Litoměřice získaly Sdílnu: Sdílené zařízení pomůže zájemcům uskutečnit 
jejich technické projekty. Ojedinělý projekt v Ústeckém kraji, takzvaná Sdílna, je 
od soboty v provozu v upravených bývalých šatnách v areálu ZŠ Linqua 
Universal v Sovově ulici. Sdílené zařízení organizuje pro veřejnost technické 
kurzy a nabízí zájemcům možnost využití jeho technického a strojního 
vybavení s případnou radou a pomocí odborných pracovníků. Lidé tak mohou 
zapracovat na svých projektech, na něž nemají doma potřebné podmínky. 
Sdílnu provozuje nezisková organizace Institut technického vzdělávání v 
prostorách, které jí bezúplatně pronajalo město. Šatny, jež v posledních letech 
sloužily jako sklad, si členové a dobrovolníci upravili. „Počítali jsme, že dílny 
otevřeme dřív, ale přípravné práce nám zbrzdila opatření proti šíření 
koronaviru,“ sdělil předseda spolku Jiří Rudolf. Sdílna je vybavena základním 
dílenským ručním i elektrickým nářadím, ale také většími stroji, jako jsou 
například pily, soustruh či stolní vrtačka, které slouží Technickému klubu 
mládeže při DDM Rozmarýn, jenž využívá pro své sekce několik pracoven  
v patře školy. „Tam by se tyto stroje nevešly a jejich provoz by mohl také rušit 
výuku a jiné činnosti školy,“ dodal Jiří Rudolf. Ten je otcem technického klubu, 
který v Litoměřicích vznikl před osmi lety a patří svými 13 sekcemi, 30 lektory 
a 150 členy k největším odbornostem DDM Rozmarýn. Pravidelně jeho 
prostory využívá na 300 žáků z několika litoměřických ZŠ, které nemají vlastní 
dílny. 
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• Počet nemocných s Covid-19 roste: Lidí, kteří se na Litoměřicku aktuálně léčí 
s onemocněním Covid-19, je 765. V okrese Litoměřice řeší hygienici výskyt 
onemocnění například u hokejistů z HC Litoměřice. Dále také v mateřských  
a základních školách v celém okrese, kdy onemocněli žáci i pedagogové. 
Hygienici evidují i množství případů u osob dojíždějících za prací do Prahy  
a následně jejich rodinných příslušníků. 
 

• Školy v regionu osiřely: Základní školy po celé republice se ve středu zavírají, 
přecházejí na dálkovou výuku. Děti se musí učit z domovů, oproti jaru je nyní 
distanční forma vzdělávání pro všechny povinná. Školy jsou podle sdělení 
ředitelů technicky lépe vybavené, situace ale ideální není. V dlouhé trvání 
klasického školního roku nevěřili například Jirsovi. „Dcera nastoupila  
do první třídy, syn do čtvrté. Jejich učitelé nám už v průběhu září postupně 
vysvětlovali, jak bude probíhat distanční výuka, pokud by k ní došlo.  
Tak ve středu začínáme. Naštěstí oba pracujeme z domova, tak jim veškeré 
náležitosti a kontrolu dokážeme zajistit,“ řekl Deníku Michal Jirsa. Na přechod 
na distanční výuku jsou připraveni například na Masarykově základní škole  
v Litoměřicích, kde se na ni raději chystali už od září. Potvrdil to její ředitel 
Karel Kynzl. „Budeme používat naší vnitřní platformu Edookit, jejímž 
prostřednictvím budou učitelé žákům posílat v týdenních cyklech zadání  
k vypracování. Část výuky bude probíhat přes program Microsoft Teams, kde 
se kantoři s žáky spojí on-line,“ popsal Kynzl. Zhruba patnáct dětí, které doma 
nemají vlastní notebooky, škola ještě do konce tohoto týdne potřebnou 
technikou vybaví. 
 

• Hygienici evidují 117 nových případů: O 117 vzrostl na Litoměřicku  
ve čtvrtek k 18. hodině počet potvrzených případů onemocnění Covid-19. 
Vyplývá to z dat krajské hygienické stanice. Od začátku března se v okrese 
dosud nakazilo 1 702 lidí, 610 z nich se už vyléčilo. Třináct lidí v souvislosti  
s koronavirem zemřelo. Aktuálně nemocných bylo ve čtvrtek 1 079 lidí. Podle 
údajů hygieniků je počet nových případů na Litoměřicku nejvyšší ze všech 
okresů Ústeckého kraje. V celém kraji přibylo za čtvrtek 517 případů. 
 

• Nemocnice si zřídila provizorní školu: Vlastní školu pro děti svých 
zaměstnanců otevřela ve svých prostorech litoměřická nemocnice. Přistoupila 
k tomu na základě rozhodnutí vlády uzavřít základní školy. Podle mluvčí 
nemocnice Naděždy Křečkové je cílem udržet v práci zaměstnance, kteří by  
v důsledku uzavření škol museli zůstat se svými dětmi mladšího školního věku 
doma. „Nemocnice v současné situaci potřebuje na zvládnutí epidemie 
onemocnění Covid-19 všechny své pracovníky,“ upozornila Křečková  
a doplnila, že provizorní škola je umístěná na samostatném patře na jedné  
ze stanic dětského oddělení, která je pro pacienty momentálně uzavřená. 
Navštěvovat ji mohou děti zaměstnanců už od tří let věku. V provozu je  
od 6:30 do 19:30 hodin. Školáci, kteří se nyní učí on-line, tu mají k dispozici 
počítače i připojení na internet. S mladšími dětmi, které mají zadané úkoly  
ze školy, pracuje přítomný personál. Kromě dvou herních specialistek 
působících při dětském oddělení také dvě vychovatelky a dvě studentky UJEP  
s aprobací pro první stupeň základních škol a jedna asistentka. 
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• V Berbrově kauze uvízl i šéf školy: Mezi malými rybami v třaskavé fotbalové 
kauze Berbr a spol. figuruje fotbalový sudí s překvapivým pozadím. 
Litoměřický Petr Klupák nejen že profesionálně píská kopanou, ale je také 
zastupitelem a vede základní školu v Litoměřicích. Policie ho stíhá na 
svobodě, rozhodčí vinu necítí a zříct se ředitelování nechce. Podle obvinění 
uniklých  
do médií měl Klupák s dalšími fotbalovými sudími přijímat úplatky  
za ovlivňování hry. V Litoměřicích vyvolalo Klupákovo jméno v korupčním  
a mediálně propíraném případu údiv. Oslovení lidé ho tu totiž mají nejen  
za schopného ředitele, ale také za férového chlapa. 
 

• Africké trhy přivezly exotiku: Vůbec poprvé se v neděli v Litoměřicích konaly 
Africké trhy. Na Tržnici Felixe Holzmanna si lidé mohli nakoupit čerstvé ovoce, 
které vypěstovali drobní farmáři nejen v srdci Afriky. V nabídce byl například 
obří jackfruit, avokádo, několik druhů banánů, mango nebo ananas. Nechybělo 
ani exotické ovoce z Asie, Dominikánské republiky či Kolumbie. Africké trhy do 
Litoměřic pozval pořadatel Farmářských trhů, které na tržnici probíhají 
pravidelně, Libor Uhlík. Ten přislíbil, že ve městě se Africké trhy nekonaly 
naposledy. 
 

• Nemocnice shánějí výpomoc: S výzvou na všechny obyvatele regionu, kteří 
mají zdravotnické vzdělání, se v uplynulých dnech obrátily nemocnice  
v Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Žádají je o personální výpomoc. 
Dobrovolníci, jež by se svými zkušenostmi chtěli pomoci v litoměřické 
nemocnici, se mohou obrátit přímo na její tiskovou mluvčí Naděždu 
Křečkovou, která zájemce eviduje a podle jejich zaměření a praxe je směřuje 
na jednotlivá oddělení. „Několik dobrovolníků se už přihlásilo. Někteří z nich 
nastoupí v nejbližších dnech,“ sdělila mluvčí Křečková a upozornila, že 
nemocnice zatím o pomoc žádá pouze zdravotníky. Nabízí se jí totiž i lidé, kteří 
nejsou z oboru. Tyto posily však zatím litoměřická nemocnice nepotřebuje. 
Ředitel zařízení Radek Lončák uvedl, že nemocnice nabídne dobrovolníkům 
činnosti s ohledem na jejich kvalifikaci, praxi a zkušenosti. „Samozřejmě je 
náležitě proškolíme a vybavíme potřebnými ochrannými pomůckami. Rádi 
rovněž uvítáme i naše bývalé kolegy,“ sdělil ředitel nemocnice. 
 

• V Litoměřicích onemocněli tři soudci. Soud stále funguje: V souvislosti s 
onemocněním Covid-19 chybí v současné době Okresnímu soudu  
v Litoměřicích tři soudci. Podle místopředsedkyně soudu Martiny Lorencové 
není jejich nepřítomnost zásadním zásahem do chodu soudu. Na litoměřickém 
soudu pracuje dohromady 24 soudců. „Jednání se v tuto chvíli neodročují,“ 
poznamenala Lorencová s tím, že soud funguje s ohledem na vládou 
vyhlášený nouzový stav. Úřední hodiny pro veřejnost jsou jen v pondělí a  
ve středu od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin. Přístupné je v tyto časy jen 
infocentrum a pokladna. Soud však lidem zároveň doporučuje zvážit nutnost 
návštěvy a zvolit spíše telefonický, písemný nebo elektronický kontakt. Mimo 
úřední hodiny je vstup do budovy okresního soudu umožněn jen účastníkům 
probíhajících soudních řízení. 
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• Litoměřický plavec Vojtěch Netrh zářil i v reprezentaci: Dalšího úspěchu 
dosáhl litoměřický plavec Vojtěch Netrh. Spolu s českou reprezentací závodil v 
hlavním městě Severní Makedonii Skopje. Člen Plaveckého Klubu Litoměřice si 
vedl velmi dobře, získal dvě zlaté medaile. V polohovém závodě na 100 metrů 
vyhrál v čase 53.03 vteřiny, čímž vytvořil nový rekord mítinku.  
V závodě na 100 metrů prsa poprvé zaplaval pod minutu, dostal se na čas 
59.94. „Zaplavat pod minutu se podařilo před ním pouze čtyřem českým 
plavcům,“ poznamenal šéftrenér PK Litoměřice Štěpán Šetek. Netrh také 
získal bronzovou medaili v závodě na 200 metrů prsa, do cíle doplaval v čase 
2:10.57. V závodě na 50 metrů prsa byl čtvrtý, čas měl 28.25. „Oba výkony 
znamenaly výrazně zlepšení osobního rekordů. Vzhledem k situaci  
s koronavirem je sezóna přerušena, a tak stejně jako ostatní plavci musíme 
čekat a doufat, že se vše zlepší a budeme se moci co nejdříve vrátit  
do bazénů,“ poznamenal na závěr šéf litoměřických plavců. 
 

• Čupr sbíral další medaile: Litoměřický šermíř Michal Čupr vybojoval  
na akademickém mistrovství České republiky cenný kov v každé zbrani. V 
souboji se šavlí získal bronz, stříbro vydoloval mezi kordisty, ve fleretu se stal 
akademickým mistrem republiky. „Ačkoliv jsem v kordu skončil druhý, stačilo 
mi toto umístění na celkové vítězství v Univerzitní šermířské lize,“ pochlubil se 
Čupr, jemuž tak ke třem medailím přibyl i Školní pohár. V kordu, kde se 
zároveň jednalo o závěrečný turnaj, který se počítal do žebříčku Univerzitní 
šermířské ligy, ho v konkurenci 22 závodníků přemohl až ve finále 
reprezentační kolega Jakub Jurka. „V šavli jsem vypadl v semifinále, kde byl 
nad mé síly pozdější vítěz a také úřadující seniorský mistr republiky v šavli Petr 
Wachberger,“ pochlubila se opora šermířského oddílu Slavoje Litoměřice.  
Ta na závěr mistrovství ovládla turnaj fleretistů, kde sice ve skupině 
zaznamenal dvě porážky a pět výher, v eliminaci už ale zdolal všechny 
protivníky. 
 

• S covidem se léčí přes dva tisíce lidí: V okrese dále roste počet lidí, kteří 
onemocněli novým koronavirem. K nedělní 18. hodině evidovali hygienici 54 
nových případů za 24 hodin. Je to méně než v sobotu, kdy pozitivní test  
na covid-19 mělo na Litoměřicku 172 lidí. Nedělní čísla však bývají obecně 
nižší než v jiných dnech, protože se obvykle méně testuje. Od začátku března 
se v okrese nakazilo 2 992 obyvatel. Z toho se 936 z nemoci už vyléčilo. 
Aktuálně nemocných je podle dat krajské hygieny 2 038 lidí. Osmnáct lidí  
v souvislosti s koronavirem zemřelo. 
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Listopad 2020 

• Prezident udělil Řád Bílého lva Františku Cháberovi z Litoměřic: Státní 
vyznamenání při příležitosti svátku 28. října získal také čestný občan 
Litoměřic, generálmajor František Chábera. Nejvyšší ocenění, Řád Bílého lva 
vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, válečnému letci udělil prezident Miloš 
Zeman. Generál František Chábera (19121999) byl československý stíhací 
pilot. Působil v průběhu druhé světové války jako letec u jednotek Royal Air 
Force (RAF). Byl příslušníkem 312. stíhací perutě ve Velké Británii a v 
posledních letech války i 1. československého smíšeného pluku v SSSR. Bitev 
nad Velkou Británií a okupovanou Evropou se účastnil nejen s 312. stíhací 
perutí, ale také jako noční stíhač. Jako vojenský pilot zasáhl do bojů ve Francii, 
bitvy o Velkou Británii, Slovenského národního povstání a osvobození 
Československa. Místo poděkování se však po skončení války dočkal žaláře a 
perzekuce ze strany komunistického režimu. Rehabilitován byl až po sametové 
revoluci v roce 1989. Závěr svého života prožil generálmajor v Litoměřicích, 
kde je i pochován. Je čestným občanem města. Na jeho počest nad hřbitovem 
každoročně přelétávají nadzvukové stíhačky Gripen. Letci z 211. taktické letky 
z Čáslavi, která nese Cháberovo jméno, tímto aktem společně s vedením 
města uctívají vzpomínku na válečného hrdinu. Jeho jméno nese i nový most 
přes řeku Labe. 
 

• S covidem se léčí téměř 3 tisíce lidí: Počet lidí pozitivně testovaných  
na onemocnění covid-19 se na Litoměřicku k nedělní 18. hodině zvýšil o 213. 
Vyplývá to z denní statistiky zveřejněné krajskou hygienou. Aktuálně se  
v okrese s nemocí potýká 2 975 lidí. Od začátku března tu hygienici evidují 
celkem 4 159 případů. Z toho se 1 166 z nemoci už vyléčilo. Osmnáct lidí  
v souvislosti s koronavirem zemřelo. Hygienici zaznamenávají rostoucí počet 
výskytů v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby. Nákaza se 
objevila například v Domově důchodců v Roudnici. 
 

• Okna v Litoměřicích ozdobí hvězdy. Symbol světla a naděje:  
Se zajímavou výzvou pro občany přišlo město Litoměřice. V rámci akce 
Věnujte svou hvězdu vyzývá k vyzdobení oken vlastnoručně vyrobenými 
hvězdami. V čase boje proti šíření koronaviru mohou symboly vyrobené  
s láskou potěšit nejen v oknech domácností tvůrců dekorací či jejich přátel, ale 
i domovů pro seniory a dalších zařízení. „Vlastnoručně vyrobenou hvězdou 
darovanou druhým chceme vyjádřit naději, že všichni táhneme za jeden 
provaz, myslíme na sebe navzájem, a i v horších časech se podporujeme,“ 
vysvětluje starosta Ladislav Chlupáč smysl iniciativy. „Chceme přivolat  
do našich domovů adventní pohodu, a naladit se tak na přicházející Vánoce,“ 
dodala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví litoměřického úřadu 
Renáta Jurková. 
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• ZŠ U stadionu pomáhá dětem rodičů zaměstnaných v IZS: Zatím minimální 
zájem je o službu, kterou nabízí město Litoměřice spolu se Základní školou U 
Stadionu. Jde o hlídání dětí rodičů zaměstnaných v rámci Integrovaného 
záchranného systému a v sociálních službách. Nyní došlo  
k rozšíření spektra profesí rodičů žáků prvního stupně, jimž je služba určena. 
„Nově mohou svého potomka do ZŠ U Stadionu přivést i zaměstnanci 
finančního úřadu, pošty, jídelen, úřadu práce, mateřských škol a dalších 
profesí. Pro děti je ve školní družině připravené ideální zázemí,“ řekla vedoucí 
odboru školství městského úřadu Andrea Křížová. Pokud byste této služby 
chtěli využít, detailní informace naleznete na internetových stránkách školy. 
 

• S covidem se na Litoměřicku léčí přes 2 600 lidí: Počet lidí pozitivně 
testovaných na onemocnění covid-19 se k úterní 18. hodině na Litoměřicku 
zvýšil o 121. Vyplývá to z dat krajské hygieny. Oproti číslům z minulého úterý 
je to o 34 méně. Celkem se v okrese od začátku března novým typem 
koronaviru nakazilo 5 235 lidí. Z toho se 2 602 už vyléčilo. Aktuálně se  
s nemocí potýká 2 615 obyvatel Litoměřicka. Osmnáct lidí podle dat hygieny  
v souvislosti s koronavirem zemřelo. V celém Ústeckém kraji přibylo v úterý 
764 nových případů. 
 

• Knihovna připomněla Martina bílým koněm na svém balkoně:  
V Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích mají koně na balkoně. Oslavy svátku 
svatého Martina jsou letos kvůli epidemii koronaviru jiné a tradiční lampionový 
průvod z Mírového náměstí na Biskupství v čele se svatým Martinem na koni a 
scénkou legendy o žebrákovi, který litoměřická knihovna v uplynulých letech 
pořádala, bohužel není kvůli platným nařízením vlády možný. Knihovna proto 
připomněla svátek alespoň papírovým bílým koněm umístěném na svém 
balkoně. 
 

• Na školáky se těší. Návrat prvňáků a druháků do škol ředitelé vítají. Tělocvik 
nahradí procházky v přírodě: Ve středu usednou zpět  
do školních lavic žáci 1. a 2. tříd, kteří stejně jako ostatní školáci mají nyní 
distanční výuku. Oproti jaru, kdy se děti vracely po malých skupinách, mohou 
přijít celé třídy. Roušky však školáci budou muset mít po celou dobu výuky,  
a to jak ve třídách, tak i ve společných prostorech. Za návrat prvních dvou 
ročníků do prezenční výuky jsou rádi také Deníkem oslovení ředitelé škol. 
Je mezi nimi také Karel Kynzl, ředitel Masarykovy základní školy v 
Litoměřicích, kam ve středu přijde asi stovka dětí. Uvítal by ale, kdyby se mohl 
vrátit celý první stupeň a také deváťáci, které čekají přijímací zkoušky na 
střední školy. „Školní družina bude také fungovat. Děti budou rozdělené ve 
stejných skupinách jako ve třídách, aby se nemíchaly,“ poznamenal Kynzl. 
Problematické podle něj může být také povinnost mít nasazenou roušku i  
při vyučování. 
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• Litoměřický úřad pomáhá hygienikům trasovat: Vybraní pracovníci Městského 
úřadu v Litoměřicích pomáhají Krajské hygienické stanici  
s trasováním osob, které přišly do styku s osobou pozitivní na COVID-19. 
Provizorní call centrum spustilo město 11. listopadu v budově odboru dopravy 
a silničního hospodářství v Topolčianské ulici. Část zaměstnanců úřadu takto 
pomáhá z domova v rámci home office. Výpomoc Krajské hygienické stanici 
je plánovaná na dobu nouzového stavu či na období, kdy stanice vyhodnotí 
tuto pomoc jako potřebnou. 
 

• Připomněli si 17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii  
a Mezinárodní den studentstva si lidé v Litoměřicích mohli v úterý 
připomenout na několika místech. Kvůli současné epidemiologické situaci se 
však nekonal společný tradiční vzpomínkový akt. Volné sdružení občanů 
spojených facebookovou skupinou 17. listopad v Litoměřicích připravilo už v 
předvečer svátku tři vzpomínková místa. S květinou a se svíčkou mohli lidé 
přijít do Parku Václava Havla. Další vzpomínková místa byla u pamětní desky v 
podloubí radnice a v Kávovně Park Café v Jiráskových sadech. Na Mírovém 
náměstí byly k dispozici trikolory. 
 

• Krajská zdravotní má nové vedení: Nová krajská rada odvolala představenstvo 
i dozorčí rady Krajské zdravotní a jmenovala jejich nové členy. Do 
představenstva usedl exministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitel žatecké 
nemocnice Jindřich Zetek či exšéf litoměřické nemocnice Leoš Vysoudil 
(ODS). Čtvrtým členem je další litoměřický lékař a zastupitel Ondřej Štěrba 
(ANO). Posledním novým členem představenstva je profesor Josef Šedlbauer, 
který vede Katedru chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické 
Technické univerzity v Liberci. 
 

• Vánoční trhy letos v Litoměřicích neproběhnou: Tradiční Vánoční trhy na 
Mírovém náměstí v Litoměřicích letos nebudou. Informovala o tom společnost 
Zahrada Čech, která je jejich pořadatelem. „S ohledem na aktuální vládní 
opatření bohužel trhy neproběhnou. Rozsvícení vánočního stromu se 
uskuteční on-line bez možné účasti diváků,“ uvedla společnost s tím, že 
vánoční atmosféru lidem přesto na náměstí přinese. Bude mít podobu 
dřevěného betlému, světelných stromků, vánočního fotokoutku a dalších 
vánočních prvků. 
 

• V nemocnici školí dobrovolníky: Péče o nemocné. Další z kurzů Oblastního 
spolku Českého červeného kříže se konal v neděli na urologickém oddělení 
litoměřické nemocnice. Zájemci se na něm naučili například jednoduché 
základy péče o nemocného na lůžku od obstarání osobní hygieny přes 
podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou  
v případě potřeby tito vyškolení dobrovolníci či brigádníci využít v 
nemocnicích, sociálních zařízeních nebo i doma při péči o své blízké. První 
absolventi těchto kurzů už pomáhají v Nemocnici Litoměřice a v domech pro 
seniory. Vedoucí kurzů Jana Petržílková připomněla, že další kurzy se budou 
konat ještě  
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v neděli 29. listopadu a poté 6. a 13. prosince. Přihlásit se do nich může každý, 
kdo je starší 18 let a má čistý trestní rejstřík. 
 

• Zapálil adventní svíci: Advent začal. V litoměřické katedrále sv. Štěpána byla v 
neděli dopoledne při mši svaté zapálena na adventním věnci první svíce. Kvůli 
koronaviru a nařízením vlády byla nedělní mše komornější než jiné roky, 
věřících mohlo být v katedrále pouze dvacet. Svíci zapálil probošt 
svatoštěpánské kapituly Jiří Hladík. Věřící a návštěvníci katedrály sv. Štěpána 
si mohli nechat požehnat také vlastní přinesený adventní věnec. V 
teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním slavnosti 
narození Ježíše Krista (25. prosince) a jeho druhého příchodu na konci věků. 
První adventní nedělí začíná nový liturgický (církevní) rok. Ten se neshoduje s 
kalendářním rokem, jedná se o roční okruh církevních svátků, jehož části 
zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy. 
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Prosinec 2020 

• Srdcařem Litoměřic je Jozef Pásztor: Patnáct osobností z Litoměřic, které 
byly nominovány v letošním ročníku ankety Srdcař Litoměřic, si v neděli 
převzalo ceny z dílny litoměřického skláře Jana Huňáta, který byl shodou 
okolností také mezi nominovanými. Vyhlášení ankety se konalo na Tržnici 
Felixe Holzmanna a lidé ho mohli sledovat on-line. Vítězem se stal Jozef 
Pásztor. Ten každoročně v Krušovické pivnici v Litoměřicích vaří tradiční 
maďarskou kapustnici a guláš a za dobrovolný příspěvek ji nabízí příchozím. 
Veškerý výtěžek následně věnuje dětskému oddělení litoměřické nemocnice. 
Loni vybral 45 tisíc korun. „Už si nevzpomínám, jak mě to napadlo. Vždycky 
jsem byl zvyklý někomu pomáhat,“ poznamenal Jozef Pásztor (na snímku 
vpravo vedle starosty Ladislava Chlupáče). Mezi nominovanými byli například 
manželé Sváťa a Alena Horváthovi, František Diviš, Pavel Šumera, Hana 
Skřivánková či zástupci iniciativy Liťák si pomáhá. 
 

• Litoměřice musí šetřit. Investic bude méně: Litoměřičtí zastupitelé schválili 
rozpočet na příští rok, je přebytkový. Oprava staré radnice, kde sídlí Oblastní 
muzeum, bude jednou z největších investic v rozpočtu Litoměřic  
v příštím roce. Ten jako přebytkový jednohlasně schválili na svém posledním 
zasedání zastupitelé. Opravy secesní budovy v centru města vyjdou na 50 
milionů korun, 90 procent však pokryje dotace, kterou město získalo  
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Město bude  
v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši 540 milionů korun, předpokládané 
výdaje jsou 513 milionů korun. Rozpočet města navržený o zhruba 27 milionů 
jako přebytkový počítá v příštím roce s několikamilionovým výpadkem příjmů 
způsobeným pandemií koronaviru. Některé plánované projekty proto radnice 
raději odložila. Provozní výdaje museli o 10 procent snížit vedoucí jednotlivých 
odborů i ředitelé příspěvkových organizací. 
 

• Z večerních Litoměřic dýchá advent: Vánoční výzdoba v Litoměřicích úžasně 

ladí s historickým centrem. Desítky rodin s dětmi obdivují večer, co večer 

nádherný vánoční strom, který v době koronaviru zpříjemní předvánoční čas. 

Výzdoba, kterou vytvořili pracovníci Zahrady Čech, zde bude až do Vánoc. 

Adventní trhy se letos nekonají, a tak dřevěné stánky prodejců nahradila 

novinka v podobě světelných stromů. Na náměstí nechybí ani velký betlém  

ze dřeva, který lidé mohli poprvé vidět v loňském roce. K využití je na místě 

také vánoční fotokoutek a spousta dalších prvků. 

 

• Fotograf pokřtí knihu Romantické Litoměřice a K. H. Mácha: Litoměřický 
rodák a patriot František Fanda Diviš představí svou novou knihu nesoucí 
název Romantické Litoměřice a K. H. Mácha. Křest knihy se uskuteční při 
dodržení vládních opatření souvisejících s koronavirem ve středu 9. prosince 
od 15 hodin v informačním centru na Mírovém náměstí. Autor se  
v knize zaměřil na příběh posledních dní v životě Karla Hynka Máchy, jak je  
v Litoměřicích strávil, a to zejména ve vztahu ke vzpomínkám jeho přátel, 
bratra Michala a na základě jeho osobních dopisů. Historické poznatky jsou 
autorem doplněné o barevné fotografie královských Litoměřic a jeho genia loci 
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od rozkvetlé jarní podoby až po potemnělý básníkův Radobýl. Jedná se  
o obrazem převyprávěný básníkův příběh tak, jak je vnímán autorem  
ve vztahu k odkazu zaznamenanému v jeho romantickém díle. „Knihu v rámci 
křtu podepíše autor společně s grafikem, zájemci si ji mohou na místě 
zakoupit. Kniha bude nadále k dostání v informačním centru města, 
knihkupectví Martin či u autora na adrese Okružní 15, Litoměřice,“ sdělila 
litoměřická mluvčí Iveta Hejduková. 
 

• Za vykradené muzeum má exšéfka platit miliony: Za tisíce chybějících 
předmětů a další v žalostném stavu zodpovídá podle verdiktu bývalá šéfka 
litoměřického muzea. Ta vinu popírala a možná se odvolá. Ústecký kraj Tři 
roky vězení podmíněně odložených na zkušební dobu pět let. A navrch 
povinnost zaplatit škodu téměř 16 milionů korun. Takový, zatím 
nepravomocný trest vyměřil ve středu 9. prosince Okresní soud v Litoměřicích 
Evě Štíbrové, dlouholeté exředitelce zdejšího muzea. Z něj se během jejího 
vedení ztratilo skoro 10 tisíc historických předmětů. Po mimořádné inventuře 
na to přišel nový šéf kulturního zařízení Tomáš Wiesner. „Porušila povinnost 
spravovat cizí majetek a způsobila škodu velkého rozsahu,“ konstatovala 
soudkyně Alexandra Šetková. 
 

• Rozmarýn v Litoměřicích znovu přivítal děti při kroužcích: V pondělí  

7. prosince Dům dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích (DDM) na základě 

rozvolňování vládních opatření spojených s koronakrizí opět přivítal děti  

při zájmových činnostech. Ty se mohly v rámci dodržení podmínek 

stanovených vládou těšit na Keramiku, Uchem jehly, Ateliér kresby a malby, 

Fotbálek, Fit girl, Anglický jazyk, Zoobadatele, Herpetologický kroužek, Gejmr, 

Kytaru a jiné. Do konce roku zůstanou činnosti, jako je Florbal, Keramické a 

Tvořivé dílny pro družiny, Gymnastika, Just dance a některé další, 

pozastavené. Během podzimní koronakrize se DDM zapojil do celonárodního 

projektu Středisek volného času, jehož podstatou je sdílení aktivit, nápadů  

a vzdělávacích lekcí na portálu https://mitkamjit.cz/. „Na webových stránkách 

projektu děti po celou dobu protiepidemických opatření nacházely a stále 

nachází návody, jak vyplnit volný čas v době, kdy se nemohou setkávat se 

svými kamarády,“ upřesňuje projekt ředitelka DDM Zuzana Bendová. 

 

• Netrhova forma přetrvává: Litoměřický plavec Vojtěch Netrh se spolu  
se seniorskou reprezentací zúčastnil závodů v uzbeckém Taškentu. Kvůli 
situaci okolo koronaviru byly České republice celý podzim bazény zavřené,  
a proto se museli čeští reprezentanti připravovat v zahraničí Slovensko, 
Polsko, Makedonie a následně také Uzbekistán. I přes tyto složité podmínky si 
Netrh do Uzbekistánu přivezl výbornou formu. Celkem si z Taškentu odvezl tři 
medaile a tři velmi výrazné osobní rekordy. Stříbro si vyplaval v disciplíně 100 
metrů prsa (1:02,28) a dva bronzy ještě přidal na 50 metrů prsa (0:28,80)  
a 400 metrů polohový závod (4:36,60). V současné době jsou v Česku zatím 
bazény otevřeny, a tak může navázat na přípravu v zahraničí a připravovat se 
ještě na závody, které se uskuteční na konci prosince v maďarském Gyoru. 
Ostatní litoměřičtí plavci se od soboty 5. prosince po dlouhé tréninkové pauze, 
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během níž se mohli jen v omezených tréninkových podmínkách připravovat  
na suchu, pomalu vrací do tréninkového procesu v místním bazénu. 
 

• Litoměřice získaly historické studie: Zajímavé studie Litoměřic ze 70. let 20. 
století mapující prostor kolem hradebních bašt nalezla majitelka jednoho  
z rekreačních objektů v Kozojedech na Lounsku a předala je zástupcům 
města. Studie zachycují dvě možné varianty přestavby prostoru mezi ulicí  
Na Valech a Velkou Dominikánskou. Jedna se zabývala myšlenkou výstavby 
domova seniorů v místech dnešní dílny ručního papíru a druhá 
upřednostňovala parkové využití prostoru. Obě však počítaly s demolicí všech 
domů mezi ulicemi, aby se odkryl pohled na městské hradby i jejich bašty. 
 

• V galerii můžete vidět mimořádnou výstavu: Ještě dnes (čtvrtek 17. prosince) 
do 18 hodin můžete zavítat do Severočeské galerie výtvarného umění v 
Litoměřicích. Od pátku se totiž kvůli vládním nařízením pro veřejnost opět 
uzavírá. Podívat se tam můžete na mimořádnou výstavu, která je společným 
projektem Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea v 
Olomouci. Mezi významné exponáty patří například fragment reliéfu Klanění tří 
králů z druhé poloviny 13. století. V Gotickém dvojčeti si mohou návštěvníci 
prohlédnout výstavu výtvarnice Andrey Králové. 
 

• Deutschklub předal hospici výtěžek charitativní sbírky: Zástupci 
litoměřického Deutschklubu předali ve středu Hospici svatého Štěpána 
výtěžek z charitativní sbírky ve výši 22 tisíc korun. Sbírku předala lektorka a 
organizátorka Deutschklubu Hana Pavlištová do rukou paní ředitelky hospice 
Moniky Markové. Peníze zařízení použije na podporu činnosti terénní 
odlehčovací služby, nakoupí se za ně vybavení a pomůcky pro odlehčovací 
služby, například nová mobilní vana. Deutschklub je dobrovolným spolkem 
přátel německého jazyka, kteří se pravidelně setkávají a povídají si právě  
v němčině na různá témata pod heslem Mluvíme pro dobrou věc. V prvním 
pololetí letošního roku Deutschklub částkou 15 300 korun podpořil také 
Centrum pro náhradní rodinnou péči. Za rok 2020 i navzdory vynucenému 
přerušení činnosti v důsledku vládních opatření Deutschklub věnoval  
na podporu charitativních organizací v Litoměřicích 37 300 korun. 
 

• S příchodem jara rozkvete Mezibraní. Revitalizace skončila: Další část 
Litoměřic bude krásnější. V těchto dnech totiž skončila revitalizace lokality 
Mezibraní obklopující baštu, jež je součástí městského opevnění. Vysázeno 
bylo 31 nových stromů, tři velké a tři menší záhony květin, vybudovány byly 
nové chodníky a travnaté plochy. Krása plochy pochopitelně vynikne až  
s příchodem jarních měsíců. „Prosíme všechny občany, aby k chůzi používali 
výhradně dlážděné plochy. Pokud nám budou šlapat po záhonech, může se 
stát, že některé cibuloviny nevykvetou tak, jak bychom si přáli,“ vyzvala 
veřejnost Lenka Brožová. Stejně jako na dalších travnatých plochách, ani zde 
město nebude lidem zakazovat případné posezení. Rovněž lavičky jsou 
umístěné pouze u hradeb. „Mezibraní je pro turisty pomyslnou vstupní branou 
do centra Litoměřic. V těsné blízkosti se nachází jak autobusové, tak i vlakové 
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nádraží,“ konstatoval místostarosta Karel Krejza. Projekt vyšel na 6,4 milionu 
korun. 

 
• Zemřel válečný hrdina Václav Kuchynka: Smutná zpráva. V úterý večer zemřel 

ve věku 95 let válečný veterán Václav Kuchynka. Za 2. světové války se 
účastnil karpatsko dukelské operace i osvobozování Československa.  
Po válce se usadil v Polepech na Litoměřicku. Po roce 1989 působil v čele 
Československé obce legionářské a v Českém svazu bojovníků za svobodu.  
O jeho úmrtí informovalo ministerstvo obrany. K 1. čs. armádnímu sboru 
vstoupil na jaře 1944, po válce obdržel řadu vysokých vojenských 
vyznamenání. Pohřeb i s vojenskými poctami se bude konat v pondělí  
v Litoměřicích v rodinném kruhu. 
 

• 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. 

 

• První vakcína dorazí v pondělí: První plato 975 dávek vakcíny proti covidu-19 

zamíří do regionu v pondělí 28. prosince. Doputují do speciálních mrazáků 

infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

„Skladovatelnost vakcíny je 70 stupňů Celsia,“ řekl vedoucí krajského odboru 

zdravotnictví Petr Severa. Pro zdravotníky Krajské zdravotní má být z prvního 

závozu vyčleněno kolem pěti set dávek vakcíny, pro krajské záchranáře tři sta. 

Zbylé dávky si rozdělí okresní nemocnice. 

 

• Vakcína bude až na silvestra: První krajští zdravotníci se vakcínou proti 

koronaviru proočkují o několik dní později, než se čekalo. O dodání psal Deník 
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dříve na základě informací vedení Krajské zdravotní (KZ) i Ústeckého kraje. 

Tam před svátky čekali, že prvními 975 dávkami vakcíny zaveze firma Pfizer 

mrazáky infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice už na začátku 

tohoto týdne. Mluvčí KZ Ivo Chrástecký ale v pondělí 28. prosince upřesnil, 

že první dodávka do krajské metropole doputuje nakonec až ve čtvrtek 31. 

prosince. 

 

• V lednu budou pokračovat kurzy pro dobrovolníky: Jednodenní kurzy Základy 

moderního ošetřovatelství Českého červeného kříže budou 

v litoměřické nemocnici pokračovat také v lednu. Ty nejbližší proběhnou vždy 

v neděli 10. a 24. ledna. Zájemci se do nich mohou přihlásit prostřednictvím 

webu zvladnemeto.cervenykriz.eu. Celodenní kurz probíhá v uzavřeném 

urologickém oddělení s veškerým vybavením. Zúčastnit se ho mohou 

dobrovolníci z řad nezdravotnické veřejnosti, kteří chtějí podat pomocnou ruku 

v boji s koronavirem. 

 

• Vakcína je v kraji. Lidi z první linie už očkovali: Ampulky s vakcínou proti 

Covidu-19 se ve středu dostaly i na zdravotníky v regionu. Další dodávky 

přijdou v lednu. Zbožně očekávaná vakcína proti Covidu-19 ve středu krátce po 

poledni dorazila do regionu. Z dodávky hned putovala do mrazáku ústecké 

hematologie, kde mají potřebných -70 stupňů Celsia. Už o pár desítek minut 

později sestry na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice očkovaly první 

zdravotníky. Jako vůbec první jim nastavila paži hlavní hygienička Krajské 

zdravotní (KZ) Dana Vaculíková. „Pro mě to bylo naprosto jasné, jiná cesta  

z tunelu přece nevede,“ vysvětlila novinářům své rozhodnutí nechat se 

dobrovolně očkovat. „Pokud to chceme zvládnout, jedině takto. Je to totéž 

jako neštovice, černý kašel nebo záškrt. Jděte do toho!“ vzkázala lidem. První 

vakcínou se potom proočkovali další zdravotníci KZ a také záchranáři z Ústí. 

Nejspíš v pondělí dovezou část vakcíny z prvního závozu i do mostecké 

nemocnice pro tamní zdravotníky. Ampulky od firem Pfizer a BioNTech 

přinesla do očkovacího centra na infekčním oddělení hlavní farmaceutka KZ 

Olga Mučicová. Do Ústí dorazilo 195 takových malých lahviček, každá s pěti až 

šesti dávkami. Očkovaný by měl dostat po 21 dnech po první dávce ještě 

druhou. „Budeme očkovat přednostně zdravotníky. Hlavně ty, kteří jsou v 

přímém kontaktu s covid pozitivními pacienty,“ sdělila Mučicová. Mezi prvními 

byl  

i primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý, který k tomu samému vyzval své 

kolegy.  

 

• Zemřel správce litoměřického hřbitova Pavel Lolo, bylo mu 63 let:  

V neděli 26. prosince opustil tento svět nejenom vynikající člověk, ale i historik 

a znalec litoměřického městského hřbitova Pavel Lolo. Před několika lety vydal 

společně s Oldřichem Doskočilem knihu o historii hřbitova a osobnostech zde 

pohřbených. V loňském roce z jejich dílny vyšla další kniha, která navazuje  
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na novodobější historii pohřebiště. Byl i oblíbený šéf mezi pracovníky správy 

hřbitova a společně se snažili o čistotu a pořádek na místě posledního 

odpočinku člověka. Vzpomínáme na něho také v redakci Litoměřického 

Deníku, byl častým respondentem pro články a fotografie ohledně posledních 

věcí člověka. Jeho ochota hledat pro nás informace v tisících stránkách 

hřbitovních knih byla neskutečná a nikdy jsme neslyšeli slovo, že to nejde. 

„Odpočívej v pokoji, Pavle!“ 
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3. Obyvatelstvo 
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Demografické a sociálně ekonomické údaje 

Údaje Českého statistického ústavu k 31. 12. 2020.  

Stav obyvatel k 31. 12. 2020 

Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel Litoměřic 
na konci roku 2020 23 623 (oproti 23 849 v roce 2019), což je úbytek o 226 osob. 
Průměrný věk obyvatele Litoměřic byl 42,5 let.  

Za celý rok 2018 byl počet uzavřených sňatků 103 (o 21 méně než v roce 2019) a 
počet rozvodů 55 (o 9 méně).  

Pohyb obyvatel 

Narodilo se 251 dětí a 289 obyvatel Litoměřic zemřelo, což znamená, že přirozený 
přírůstek obyvatelstva byl -88 osob.   

Do Litoměřic se přistěhovalo 537 osob a vystěhovalo se 725, což je úbytek -188 
obyvatel.  

Celkem tedy za rok 2020 v Litoměřicích ubylo 226 obyvatel. Hlavním důvodem 
bylo odstěhování. Celkový počet obyvatel byl nejnižší od roku 2011(23 462).  

První narozené dítě v roce 2020, Oliver Rössler se v Litoměřicích stal prvním 
miminkem narozeným v roce 2020. Monika Kratochvílová z Vchynic jej  
v litoměřické porodnici přivedla na svět 1. ledna v 9.36 hodin. Chlapeček po 
porodu vážil 3070 gramů a měřil 51 cm.  

Průměrná míra nezaměstnanosti v Litoměřicích byla 3,39 %. 

Kriminalita, počet zjištěných trestných činů v obvodním oddělení policie  

v Litoměřicích v roce 2020 byl 1461, z toho 1042 bylo obecných kriminálních činů, 

121 činů hospodářské kriminality, 6 loupeží, 21 vloupání, 9 znásilnění a žádná 

vražda. Z celkového počtu trestných činů jich bylo 51 % objasněno.  
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4. Hospodaření města 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Z hlediska hospodaření města byl pandemický rok 2020 turbulentní. V průběhu roku 

došlo k poklesům příjmů (daňových) a následným dorovnáváním těchto poklesů  

ze strany státu. Tato nejistota vedla vedení města k rozpočtovým škrtům a úpravám 

výdajů. V průběhu roku 2020 byla dále provedena aktualizace Střednědobého výhledu 

rozpočtu na období 2022–2023, která zohledňuje připravované projekty města a 

jejich vazbu na strategický plán města.  

Rozpočet města Litoměřice na rok 2020 byl schválen jako schodkový. Výdaje byly 

vyšší než příjmy o 102 milionů. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi 

města, zejména s plánovanou akcí PAVE (první aktivní veřejná budova s výstavbou 

startovacích bytů v bývalých kasárnách Dukelských hrdinů). Pro financování této 

akce v celkové výši 150 mil. 

Kč (z toho dotace 50 mil. Kč, podíl města 100 mil. Kč) chtělo město použít 
dlouhodobý 
investiční úvěr ve výši 90 mil. Kč. Rozpočet roku 2020 ovlivnila zásadním způsobem 
pandemie koronaviru, v příjmech došlo k poklesu daní oproti schválenému rozpočtu  
o 35 milionů korun. Tento pokles byl naštěstí vykompenzován mimořádnou dotací  
od státu ve výši 30 milionů. Ke kompenzacím od státu došlo ale až v srpnu a město 
z důvodu nejistoty přistoupilo k pozastavení některých investičních akcí (například 
právě projekt PAVE). V důsledku těchto změn rozpočet skončil schodkem (tj. výdaje 
vyšší než příjmy) o 26 milionů korun.  
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Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2020 (saldo rozpočtu) 

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:  

 

Běžný (provozní) rozpočet                                          přebytek: + 47 mil. Kč  

Běžné příjmy a běžné provozní dotace                                 555 mil. Kč  

Běžné výdaje                                                                    508 mil. Kč 

 

Kapitálový (investiční) rozpočet                                 schodek: -73 mil. Kč 

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace                                     47 mil. Kč 

Kapitálové (investiční) výdaje                                                120 mil. Kč  

 

CELKEM                                                                        schodek -26 mil. Kč  

 

V roce 2020 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé 

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

spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města. 

 

PŘÍJMY 

Celkové příjmy za rok 2020 dosáhly výše 602 mil. Kč, z toho v členění podle tříd: 

 

daňové příjmy (daně a poplatky)                                       400 mil. Kč (66 %)  

nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné,  ..)                           47 mil. Kč (8 %) 

kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)              13 mil. Kč (3 %)  

přijaté dotace                                                                  143 mil. Kč (24 %) 
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Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2020 ke snížení příjmů  

o 13 mil.Kč (- 2 %) – v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto: 

 

daňové příjmy (daně a poplatky)                                            - 34 mil. Kč (- 8 %)  

nedaňové příjmy                                                                   + 4 mil. Kč (+ 10 %)  

kapitálové příjmy                                                                   + 7 mil. Kč (+ 108 %)  

přijaté dotace                                                                        + 10 mil. Kč (+ 7 %) 

 

Daňové příjmy  

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu                                - 33,5 mil. Kč (- 8 %)  

z toho daně                                                                         - 35 mil. Kč 

 

nejvýznamnější změny: 

daň z přidané hodnoty                                                                  - 6 mil. Kč  

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)          - 14 mil. Kč 

daň z příjmů právnických osob                                                      - 15 mil. Kč 

 

poplatky                                                                                   + 1,5 mil. Kč 

daň z hazardních her                                                                   + 4 mil. Kč 

správní poplatky                                                                          - 1,7 mil. Kč 

poplatek za komunální odpad                                                        - 0,7 mil. Kč 

 

Nedaňové příjmy 

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu                                        + 4 mil. Kč  

Nejvýznamnější nárůsty byly způsobeny vratkami od příspěvkových organizací ve výši 

+ 5 milionů Kč, a naopak největší poklesy byly způsobeny výší příjmů z parkovného, 

které činily – 2,5 milionů korun.  

 

Kapitálové příjmy 

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu                                 +7 mil. Kč (+ 108 %) 

V průběhu roku 2020 došlo k prodejům dalších nemovitostí. 

 

Přijaté dotace 

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu                                   + 9 mil. Kč (+ 7 %) 

Nárůst v příjmu z dotací byl způsoben tím, že dotace byly do rozpočtu zapojovány 

postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon 

přenesené působnosti státu). Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty  

(ze státního rozpočtu, případně z fondů EU). 

 

 

VÝDAJE 

Celkové skutečné výdaje za rok 2020 dosáhly výše 628 mil. Kč: 
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běžné výdaje (provoz města a úřadu)                                   508 mil. Kč ( 81 %) 

kapitálové výdaje (investice)                                                120 mil. Kč ( 19 %) 

 

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2020 ke snížení výdajů o 89 milionů 

korun (- 12 %):  

 

běžné výdaje (provoz města a úřadu)                                  - 0,5 mil. Kč (+ 0 %) 

kapitálové výdaje (investice)                                               - 89 mil. Kč (+ 43 %) 

 

Běžné a kapitálové výdaje 

Při schválení rozpočtu na rok 2020 činily běžné výdaje částku cca 508,5 mil. Korun. 

V průběhu roku docházelo ke změnám u jednotlivých položek běžných výdajů  

a konečná výše běžných výdajů tak nakonec činila cca 508 mil. korun. Ve 

schváleném rozpočtu na rok 2020 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 209 

milionů korun. Skutečná výše kapitálových výdajů za tento rok však činila jen 102 

milionů korun.  

 
 

 

 

Největší investiční akce roku 2020 financované pouze z vlastních zdrojů města byly 

rekonstrukce sociálních zařízení v tělocvičně pod Radobýlem za celkem  

0,7 milionů korun. Za 1,5 milionů korun bylo koupeno nové vozidlo pro centrum 

Srdíčko a za 1,3 milionů korun přístrojové vybavení do Domova seniorů. Do projektu 

PAVE (první aktivní veřejná budova v ČR) bylo investováno celkem 13 milionů korun a 

do obnovy parkovacích automatů město investovalo 1,3 milionů korun. 
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K dotačním akcím se spoluúčastí města patřily v roce 2020 budování nových 

specializovaných učeben pro ZŠ Na Valech a ZŠ Masarykovu za přispění Evropské 

unie přes 13 milionů korun. V ulici Českolipské byl vybudován nový přechod  

pro chodce a v kasárnách Pod Radobýlem byl regenerován jeden z bývalých 

vojenských objektů pro podnikatelské využití. Dalším rokem pokračovala regenerace 

Sídliště Pokratice svojí IV. Etapou za celkem 12 milionů korun a rekonstrukce budovy 

pivovaru pro potřeby minipivovaru za celkem 22,8 milionů korun.  

Město Litoměřice hospodařilo v roce 2020 bez cizích zdrojů (úvěrů) a i nadále se řadí 

mezi města s téměř nulovou zadlužeností. Výše finančních prostředků na účtech 

města činila v roce 2020 výše 143 milionů korun. Město Litoměřice disponuje 

dostatečnými finančními rezervami a je tedy dostatečně stabilizované.  

 

Rozpočet na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřic usnesením  
č. 138/5/2020 na jednání Zastupitelstva dne 3.12.2020. Rozpočet na rok 2021 bude 
v parametrech:  
PŘÍJMY ve výši: 539 485 tis. Kč 

VÝDAJE ve výši: 512 498 tis. Kč 

FINANCOVÁNÍ ve výši: - 26 987 tis. Kč 
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5. Vedení města, samospráva a státní správa 
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Vedení města 
Chod města v roce 2020 poznamenala pandemie koronaviru způsobující nemoc 

covid–19. V únoru byl aktivován krizový štáb města Litoměřice jako obce 

s rozšířenou působností. S příchodem jarní vlny epidemie bylo založeno 

dobrovolnické centrum poskytující pomoc potřebným, provoz krizových linek, 

distribuci hygienických prostředků, potravinových balíčků a donášel léků 

nejohroženějším skupinám obyvatel – seniorům. Někteří zaměstnanci úřadu se 

zapojili do činnosti centra šitím roušek. Město Litoměřice odpustilo podnikatelům, 

jejichž provozovny v majetku města uzavřelo vládní rozhodnutí, nájemné a řadě 

z nich byla vyplacena finanční pomoc. Během několika dnů bylo vybudováno 

provizorní středisko v areálu Zahrady Čech, kde bylo možno se nechat otestovat na 

onemocnění covid – 19. Město investovalo v roce 2020 mnoho prostředků do 

několika významných stavebních akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří revitalizace 

prostoru Mezibraní, rekonstrukce domu U Pěti panen, a konstrukcí krovu věže Kalich. 

V průběhu roku došlo na rekonstrukce silnic  

a chodníků na cca 12 místech po celém městě, na náměstí v prostorách města byla 

otevřena nová zubní klinika a dále došlo ke změnám v parkovacím systému města. 

Po celý rok probíhala jednání mezi městem Litoměřice a Ústeckým krajem a 

Nemocnicí Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s. Jedním z hlavních cílů těchto jednání 

bylo odstranění legislativních překážek bránících začlenění litoměřické nemocnice  

do sítě páteřních nemocnic sdružených v Krajské zdravotní. Proces byl úspěšný i díky 

jednáním probíhajícím v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu. Proces by měl 

být dokončen v roce 2021.  

 

Zastupitelstvo města Litoměřic  
Zastupitelstvo města se v roce 2020 sešlo celkem pětkrát, a to na řádných jednáních. 
Jednání Zastupitelstva, které se koná v sále litoměřického Hradu (Kulturní  
a konferenční centrum) jednalo v termínech 6. února, 23.dubna, 4. června, 17. září  
a 3. prosince 2020. V daném roce přijalo Zastupitelstvo města tři vyhlášky.  
Na svém zasedání dne 23.4. se Zastupitelstvo města Litoměřice usneslo usnesením 
č.45/2/2020 vydat obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, jejímž předmětem byla za a) 
opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě 
Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým 
vzhledem města a za b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního 
klidu. Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, 
ochrana dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění 
ochrany nočního klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic 
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není 
vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu. 
Vyhláška obsahovala dva články, jejichž přesné znění je následující:  
 
Článek č.2 – zákaz žebrání na veřejném prostranství: 

1. Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích nacházejících se na území 
Městské památkové rezervace (grafické zobrazení vymezení tohoto území je 
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uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích 
zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky. 

2. Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze 
kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to 
pasivní nebo aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, 
postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem 
vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání 
hmotného daru apod. 

3. Za žebrání se nepovažuje: 
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy – tzv. 
“poslední zvonění“ 
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních 
prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle 
zvláštních právních předpisů) 
c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky a sjednávání 
dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti. 

Článek č. 3 – Výjimečné zkrácení doby nočního klidu 

1. Doba nočního klidu se zkracuje na celém území města: 
a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna 
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května 

2. Doba nočního klidu se zkracuje  
a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 17. 9. 2020 na 18. 9. 2020 a 
v noci z 18. 9. 2020 na 19. 9. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin 
b) na Mírovém náměstí v noci z 8. 8. 2020 na 9. 8. 2020 na dobu od 1:00 hodin 
do 6:00 hodin  
c) na Střeleckém ostrově v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020 a v noci z 25. 7. 
2020 na 26. 7. 2020 na dobu od 1:30 hodin do 6:00 hodin 
d) na Lodním náměstí v noci ze 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci ze 12. 6. 
2020 na 13. 6. 2020, v noci z 3. 7. 2020 na 4. 7. 2020, v noci z 12. 7. 2020 na 
13. 7. 2020, v noci z 17. 7. 2020 na 18. 7. 2020, v noci z 14. 8. 2020 na 15. 8. 
2020, v noci ze 21. 8. 2020 na 22. 8. 2020, v noci ze 28. 8. 2020 na 29. 8. 
2020 a v noci z 4. 9. 2020 na 5. 9. 2020 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin, 
a dále v noci z 27. 6. 2020 na 28. 6. 2020 a v noci z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020 
na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin 
e) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 21. 8. 2020 na 22. 8. 2020, v noci z 
22. 8. 2020 na 23. 8. 2020 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin 
f) na Střeleckém ostrově v noci ze 16. 5. 2020 na 17. 5. 2020, v noci ze 22. 5. 
2020 na 23. 5. 2020, v noci z 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci ze 30. 5. 2020 
na 31. 5. 2020, v nocích z pátků v měsíci červnu 2020 na následující soboty, v 
nocích ze střed v měsíci červenci a srpnu 2020 na následující čtvrtky a v 
nocích z pátků v měsících červenci a srpnu 2020 na následující soboty, v noci 
ze 2. 9. 2020 na 3. 9. 2020, v noci ze 4. 9. 2020 na 5. 9. 2020, v noci z 9. 9. 
2020 na 10. 9. 2020, v noci z 16. 9. 2020  na 17. 9. 2020, v noci z 18. 9. 
2020  na 19. 9. 2020, v noci z 23. 9. 2020  na 24. 9. 2020, v noci z 25. 9. 
2020  na 26. 9. 2020, na dobu od1:00 hodin do 6:00 hodin, a v noci ze 28. 8. 
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2020 na 29. 8. 2020 a v noci z 29. 8 2020 na 30. 8. 2020 na dobu od 2:00 
hodin do 6:00 hodin 

Na svém zasedání dne 4.června 2020 se Zastupitelstvo města Litoměřice usneslo 
vydat obecně závaznou vyhlášku č.2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č.1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic. Vyhláška je velmi stručná, 
obsahuje dva články jejichž znění je následující: 

Článek č. 1 – zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o znaku a praporu města      
Litoměřic, ze dne 11. dubna 2002. 

Článek č. 2 – účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Na svém zasedání dne 3.prosince 2020 se Zastupitelstvo města Litoměřic 
usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č.3/2020, kterou zavádí místní poplatek  
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška zároveň ruší starší obecně 
závaznou vyhlášku č. 7/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ze dne 7. 12. 2017. Obsahově nejdůležitější z pohledu občana města je 
znění článku č. 4, který má tento přesný obsah:  

Článek č. 4 – Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku pro poplatníka činí 696,00 Kč za kalendářní rok a je tvořena: 
a) z částky 250,00 Kč a 
b) z částky 446,00 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města 
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

2. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky. 

3. Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové 
povinnosti nebo osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního 
roku stanoví zákon.  

Zastupitelstvo města Litoměřic pracovalo v roce 2020 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  
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Občanská demokratická strana             Ing. Radek Lončák MBA 

Občanská demokratická strana             Mgr. Karel Krejza  

Občanská demokratická strana             Ing. Ivo Elman  

Občanská demokratická strana             Roman Kozák  

Občanská demokratická strana             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 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 sešel devětkrát.  

Rada města 
Radu města Litoměřic tvořili v roce 2020 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 
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Kubec, Leoš Vysoudil, Lukas Wünsch, Petr Hošek a Václav Červín. Rada města  
se v roce 2020 usnesla na celkem 24. usneseních a vydala na svém zasedání dne 
14.prosince 2020 nařízení č.1/2020 o placeném stání silničních vozidel  
na vymezených místních komunikacích. Nařízení je členěno do deseti článků. Znění 
Nařízení je následující: 
Článek č.1 – předmět úpravy 

1. Místní komunikace nebo jejich úseky (vymezené oblasti obce), které lze užít  
k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy, viz Článek 3 tohoto nařízení.  

2. Místní komunikace v centru města Litoměřice (vymezené oblasti obce),  
 
na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných 
právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání, které májí sídlo 
nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního 
motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je 
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou 
podle cenových předpisů, viz Článek 4 tohoto nařízení. 3. Způsob placení 
sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení, včetně podmínek  
pro vydávání a užívání parkovacích karet.  

3. Osvobození od zpoplatnění.  
4. Podmínky, za kterých mohou fyzické či právnické osoby, které mají sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti obce provádět zásobování těchto 
provozoven. (6) Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy je stanovena  
v Ceníku uvedeném v přílohách tohoto nařízení. 

 
Článek č.2 – správa komunikací 
 

1. Správcem zpoplatněných pozemních komunikací je Město Litoměřice. Správu 
zpoplatněných pozemních komunikací vykonává prostřednictvím příspěvkové 
organizace města Technické služby města Litoměřice (TSM). 

Článek č.3 – místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou 

1. Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k stání silničního 
motorového vozidla na dobu časově omezenou, včetně Ceníku, jsou uvedené v 
Příloze č. 1 tohoto nařízení.  

2. Cena za stání vozidla musí být zaplacena buď: - v parkovacím automatu, a to 
na celou dobu stání vozidla, přičemž parkovací lístek – doklad o zaplacení 
sjednané ceny, musí být po celou dobu stání umístěn viditelně za čelním 
sklem silničního motorového vozidla lícní stranou směrem ven (u motocyklů 
např.  
na jiném vhodném viditelném místě), - odesláním krátké textové zprávy 
v určeném tvaru prostřednictvím mobilního telefonu (SMS), a to na celou dobu 
stání vozidla. Cena parkovného placeného pomocí SMS je stanovena v Příloze 
č. 3 tohoto nařízení. Prostřednictvím aplikace umožňující úhradu formou 
elektronických peněz (Aplikace Sejf), VPL je doručen parkujícímu 
prostřednictvím datového přenosu zabezpečeného aplikací instalovanou  
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v mobilním telefonu parkujícího. Cena parkovného placeného pomocí Aplikace 
Sejf je stanovena v Příloze č. 3 tohoto nařízení.  

3. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje místně platným parkovacím lístkem 
nebo virtuálním parkovacím lístkem (VPL).  

4. V případě VPL je dokladem o zaplacení buď přijatá SMS potvrzující zaplacení 
parkovného pro vozidlo označené v ní uvedenou registrační značkou nebo 
potvrzení o úspěšné platbě na obrazovce aplikace Sejf (v aplikaci je uložen 
parkovací lístek se všemi náležitostmi: popisem, platností a kontrolním hash 
kódem). 

Článek č.4 - Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám se sídlem 
nebo provozovnou, místem trvalého pobytu nebo nemovitostí ve vymezené oblasti 

1. Místní komunikace v centru města Litoměřice, na nichž je povoleno stání 
silničních motorových vozidel provozovaných právnickými nebo fyzickými 
osobami za účelem podnikání, které mají sídlo nebo provozovnu v této 
vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 
osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v této 
vymezené oblasti obce, včetně Ceníku jsou uvedené v Příloze č. 2 tohoto 
nařízení (I. zóna – Parkovací zóna centrum).  

2. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje předplacenou parkovací kartou 
Centrum.  

3. Předplacená parkovací karta Centrum – doklad o zaplacení sjednané ceny, 
musí být po celou dobu stání umístěna viditelně za čelním sklem silničního 
motorového vozidla lícní stranou směrem ven, tak aby údaje na kartě byly 
čitelné. 

Článek č. 5 – Předplacené parkovací karty Centrum, držitelé, vydávání karet, jejich 
náležitosti a užívání 

1. Předplacené parkovací karty Centrum vydává osobám uvedeným v Čl. 4  
odst. 1 tohoto nařízení po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů 
pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor). 

2. Držitelem předplacené parkovací karty Centrum může být dále fyzická osoba, 
která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a která užívá  
na základě smlouvy služební vozidlo k soukromým účelům.  

3. Držitelem předplacené parkovací karty Centrum nemůže být osoba s místem 
trvalého pobytu na ohlašovně MěÚ Litoměřice. 

4. Předplacené parkovací karty Centrum jsou vydávány v maximálním počtu 550 
karet, pro I. zónu – Parkovací zónu centrum, a to z důvodu zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích ve vymezené 
oblasti obce.  

5. Každé osobě splňující stanovené podmínky může být vydána jedna 
předplacená parkovací karta Centrum. Vydání dalších předplacených 
parkovacích karet Centrum je možné jen za podmínek: a) dostatečné kapacity 
parkovacích stání ve vymezené oblasti obce, b) zaplacení ceny sjednané podle 
cenových předpisů uvedené v Ceníku (Příloha č. 2), c) splnění všech ostatních 
podmínek stanovených tímto nařízením.  

6. Operátor je před vydáním předplacené parkovací karty Centrum osobě 
splňující stanovené podmínky oprávněn požadovat prokázání: a) místa 
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trvalého pobytu fyzické osoby (i cizince) ve vymezené oblasti obce, b) 
právního vztahu k vozidlu, pro které má být předplacená parkovací karta 
Centrum vydána, tj. žadatel je zapsán jako vlastník nebo provozovatel 
silničního motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení 
o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno  
k podnikatelským účelům anebo předloží potvrzení zaměstnavatele  
o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít 
sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce, c) u fyzických osob 
podnikajících či právnických osob umístění sídla či provozovny ve vymezené 
oblasti obce. 

7. Předplacená parkovací karta Centrum musí obsahovat tyto náležitosti: a) číslo 
předplacené parkovací karty Centrum opravňující k stání ve vyhrazené zóně 
(Příloha č. 2), b) údaj o době platnosti karty, c) registrační značku vozidla,  
pro které je vydána.  

8. Předplacená parkovací karta Centrum může být oprávněně použita pouze pro 
jedno vozidlo, a to pro vozidlo jehož registrační značka je uvedena na kartě. 9. 

9. Pokud držitel předplacené parkovací karty Centrum nemůže z technických 
nebo jiných příčin užívat vozidlo, jehož registrační značka je uvedena na kartě, 
může dočasně použít kartu pro náhradní vozidlo. V takovém případě je 
povinen před použitím karty pro toto náhradní vozidlo ohlásit operátorovi 
registrační značku náhradního vozidla. Operátor zaznamená registrační 
značku náhradního vozidla do databáze.  
Dočasná změna je přípustná na dobu nejvýše 2 kalendářních měsíců a počíná 
běžet dnem ohlášení operátorovi (dále jen „přípustná doba“). Po tuto dobu 
není držitel parkovací karty Centrum oprávněn užívat kartu pro vozidlo jehož 
registrační značka je uvedena na kartě ale výhradně jen pro ohlášené náhradní 
vozidlo. Ukončení dočasné změny je držitel karty povinen ohlásit operátorovi 
nejpozději 2 dny před uplynutím přípustné doby. Nesplní-li tuto povinnost 
provede operátor po uplynutí přípustné doby automaticky zrušení dočasné 
změny a vymaže registrační značku náhradního vozidla z databáze.  

10. Předplacená parkovací karta Centrum nesmí být, jakkoliv upravována, 
duplikována, pozměňována nebo kopírována, jinak se stává neplatnou a práva 
spojená s jejím vydáním držiteli zanikají bez náhrady. Zánik těchto práv 
konstatuje operátor formou písemného sdělení držiteli předplacené parkovací 
karty Centrum. Proti tomuto sdělení není možné podat opravný prostředek.  

11. V případě odcizení nebo ztráty předplacené parkovací karty Centrum, může 
držitel požádat operátora o vystavení duplikátu. Tento bude vydán 
po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za vystavení 
duplikátu stanovené v Ceníku (Příloha č. 2). 

Článek č. 6 – osvobození od zpoplatnění 

1. Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro:  
a) silniční motorová vozidla přepravující těžce zdravotně postižené občany, 
kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou 
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud 
držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba 
jí blízká, b) silniční motorová vozidla vybavená zvláštním výstražným světlem 
podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o vozidlo 1. Vězeňské 
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služby České republiky, 2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 
přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby, 3. složky 
integrovaného záchranného systému, Ministerstva vnitra používaným Policií 
České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE", c) ozbrojených sil České 
republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem 
"VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě 
vzájemnosti, d) celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA",  
e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených 
nápisem "HASIČI", f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ 
POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“, g) Vězeňské služby České republiky se 
zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního 
předpisu, h) označená silniční motorová vozidla při provádění záchranných 
a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva, i) silniční motorová vozidla 
správce zpoplatněné pozemní komunikace.  

Článek č. 7 - Omezení zásobování Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či 
právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti obce jsou určeny 
příslušným dopravním značením na základě stanovení místní úpravy provozu  
na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  
na pozemních komunikacích, vydaného příslušným správním orgánem. 

1. Zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo 
provozovnou ve vymezené oblasti obce se provádí přednostně v době od 6:00 
hodin do 10:00 hodin a od 17:00 hodin do 22:00 hodin.  

2. V době od 10:00 hodin do 17:00 hodin je zásobování provozoven možné  
při dodržení následujících podmínek: a) k zásobování bude použito silniční 
motorové vozidlo do celkové hmotnosti maximálně 10 tun, b) na vyhrazeném 
zásobovacím místě smí zásobovací vozidlo stát nejdéle 30 minut. 

Článek č. 8 – kontrolní činnost a sankce  

1. Kontrolní činností nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení je pověřena 
Městská policie Litoměřice a Technické služby města Litoměřice.  

2. Porušení ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek proti 
pořádku v územní samosprávě, nepůjde-li o porušení postižitelné podle 
zvláštních právních předpisů. 

Článek č. 9 – závěrečná ustanovení 

Tímto nařízením se ruší nařízení Rady města č. 1/2019, o placeném stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice  
za účelem organizování dopravy.  

Článek č. 10 – toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.1.2021. 

V roce 2020, kdy se celý svět učil, jak snížit sociální kontakty na minimum s cílem 
zamezit nekontrolovanému šíření nákazy, tyto procesy byly nuceny přijímat i městské 
samosprávy Litoměřice nevyjímaje. V nejkritičtější době byly jednání Rady města  
a jednání komisí převedeny na online způsob. Při Radě města Litoměřice pracovaly 
v tomto roce tyto komise:  
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Majetková komise vč. agendy likvidační 
Předsedou komise byl pan Ondřej Štěrba (ANO2011) a sekretářem paní Lenka 
Jindřichová. Členy komise byli pánové Václav Härting (vedoucí odboru SNMM), 
Zdeněk Bezděka (ODS), Roman Kozák (ODS), Luboš Janoušek (TOP09), Josef Kalina 
ml. (Severočeši), František Kadeřábek (KSČM) a Zdeněk Černý (Zelení a Piráti).  
Ve Zdravotní a sociální komisi byl jejím předsedou pan Petr Kubec (ODS)  
a sekretářem paní Ivana Aksenowá. Členové komise pracovali ve složení Renáta 
Jurková (vedoucí odboru SVaZ), Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Radek Lowi 
(ANO 2011), Ondřej Marek (Zelení a Piráti), Miroslav Jenček (KSČM), Irena 
Opočenská (Diakonie), Robert Krejčí (Naděje), Libor Pardubický (zdravotnictví)  
a Jana Wünschová (senioři).  
Komisi výchovy a vzdělání předsedal pan Petr Hošek (Severočeši Litoměřice), 
sekretářem byla paní Dagmar Zelená. Členy komise potom byly paní Andrea Křížová 
(vedoucí odboru ŠKSaPP), Monika Mejtová (Sport a Zdraví) a Kateřina Schaffnerová 
(Zelení a Piráti) a pánové Petr Klupák (ODS), Jiří Rudolf (ANO2011), Václav Dycka 
(KSČM) a Martin Hrdina (TOP09).  
Komise sportu pracovala v roce 2020 ve složení Andrea Křížová, (vedoucí odboru 
ŠKSaPP), dále pánové Pavel Birner (Sport a Zdraví), Marek Kocánek (ANO2011), Jiří 
Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Martin Hrdina (TOP09), Pavel Grund (ČSSD), Jan 
Hrkal (Zelení a Piráti), Petr Klupák (ODS) a Jaromír Tvrzník (ředitel PO MSZ)  
za předsednictví pana Václava Červína (Sport a zdraví). Sekretářem komise byla 
i nadále paní Hana Pospíchalová. 
Předsedou Komise kultury včetně agendy letopisecké byl v roce 2020 pan Jiří 
Adámek (ANO2011) a řádným sekretářem paní Dagmar Zelená. Členy komise byla 
paní Andrea Křížová (vedoucí odboru ŠKSaPP), Renata Kutina Vášová (Zelení a 
Piráti), Markéta Bauerová (Sport a Zdraví) a Olga Kubelková (Severočeši Litoměřice) 
a pánové Filip Hrbek (ODS) a Aleš Pařízek (KSČM).   
Komisi územního rozvoje a městských památek předsedal pan Filip Hrbek (ODS, 
politik za ÚP) a sekretářem pan Dominik Miko (vedoucí stavebního úřadu). Členy 
komise potom paní Venuše Brunclíková (vedoucí odboru ÚR), Andrea Křížová 
(vedoucí odboru ŠKASaPP). Daslšími členy komise byli pánové Jiří Rotter (Zelení  
a Piráti), Vladimír Matys (ANO2011), Jakub Pleyer (Severočeši Litoměřice), Alois 
Kubišta (KDU-ČSL), Zdeněk Dušek (KSČM), Alexandr Koráb (ODS) a Jan Mužík 
(městský architekt).  
Komise dopravy pracovala v roce 2020 za předsednictví pana Ivo Elmana (ODS)  
ve složení: pánové Petr Pinka (ODS), Martin Pinek (Severočeši Litoměřice), Ivan Palán 
(ANO2011), Alois Kubišta (KDU-ČSL), Ivan Klálik (Městská policie), Tomáš Lipš, Jan 
Dušek (ODS) a Petr Panaš (Zelení a Piráti) a v neposlední řadě paní Lenka Kuchařová 
(Obor dopravy). Sekretářem komise byl stejně jako minulý rok vedoucí Odboru 
dopravy pan Jan Jakub.    
Pan Jan Zadražil byl v roce 2020 předsedou Komise životního prostředí. Sekretářem 
této komise byla paní Věra Kubátová. V rámci této komise při Radě města pracovali 
pánové Pavel Gryndler (vedoucí odboru ŽP), Milan Houdek (Severočeši Litoměřice), 
Michal Kopřiva (ANO2011), Radim Ježek (Zelení a Piráti), Ivo Elman (ODS) a paní 
Martina Soldatková (ODS).  
Komise pro agendu Zdravé město, za předsednictví pana Petra Hermanna (politik 
PZM a MA 21), se skládala z následujících členů: Jana Pavlasová (ODS), Jiří 
Skřivánek (Severočeši Litoměřice), Josef Douša (ANO2011), Lenka Simerská (Zelení 
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a Piráti), Kateřina Kuderová (Sport a Zdraví), Jaroslav Růžička (KSČM), Lenka 
Benešová (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví), Lenka Brožová (Odbor ŽP), Robert 
Čelko (městská policie), Ladislava Čelková (MěÚ Litoměřice, metodik MA21), Šárka 
Hájková (Charita Litoměřice), Blanka Ježková (ZŠ Havlíčkova), Miroslava Jirků 
(zástupce veřejnosti), Pavla Kofrová (PIS Policie ČR), Jan Kotěra (Středisko 
ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.), Alena Kuldová (Společnost plánování 
rodiny a sexuální výchovy), Petra Smetanová (Naděje Litoměřice), Magdaléna 
Šabatová (zástupce podnikatelské sféry), Veronika Vaňková (zástupce veřejnosti) a 
v neposlední řadě pan Jan Vochomůrka (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví).  
Předsedou Komise marketingu a cestovního ruchu byl pan Tomáš Sarnovský. Členy 
této komise byly v roce 2020 pánové a dámy Petr Pinka (ODS), Jan Dostál 
(Severočeši Litoměřice), Aleš Stibal (Zelení a Piráti), Jaroslav Růžička (KSČM), 
Michaela Mokrá (ředitelka Zahrady Čech s.r.o.), Eva Břeňová (vedoucí odboru 
KMaCR), a Milan Čigáš (tajemník MěÚ Litoměřice).   
Komise geotermálního projektu (GTE), jejímž předsedou byl pan Ladislav Chlupáč 
(starosta města) a místopředsedou pan Pavel Gryndler (vedoucí odboru ŽP), 
pracoval ve složení Venuše Brunclíková (vedoucí odboru ÚR), Karel Krejza (ODS), 
Milan Houdek (Severočeši Litoměřice), Tomáš Sarnovsky (ANO2011), Aleš Stibal 
(Zelení a Piráti), Miroslav Pařízek (KSČM), Václav Červín (Sport a Zdraví), Radek 
Lončák (předseda FV) a za odbornou veřejnost pánové Petr J. Kalaš, Jan Motlík  
a Tomáš Fišer.  
Městský úřad – státní správa a samospráva   
V roce 2020 se Městský úřad Litoměřice stal vítězem soutěže „Přívětivý úřad“ 
v Ústeckém kraji a posléze obsadil třetí místo v téže celorepublikové soutěži. Rok 
2020 se nesl v duchu probíhající pandemie Coronaviru a na chod úřadu měla tato 
skutečnost velký vliv. Úřad jako celek fungoval ve změněném režimu, který vyžadoval 
realizovat systém kombinace klasické úřední práce s prací doma, tzv. home-office. 
V režimu minimalizace sociálních kontaktů se odehrávalo maximum činnosti, 
například on-line vzdělávání, komunikace prostřednictvím aplikací Teams. Občané 
města a stejně tak i úředníci byli intenzivně směřování na aplikaci „Životní situace – 
Potřebuji si vyřídit (budoucí Portál občana). Důraz se přesunul, na co nevíce 
otevřenou komunikaci uvnitř samotného úřadu, ale i směrem ven ve vztahu 
k veřejnosti. Využívány k tomu byly zejména městský web, Facebook a kanál 
YouTube. Tyto snahy se zřejmě kladně zobrazily v parametrech, jako byli minimální 
využívání ošetřovného, snížení krátkodobé nemoci, absolvování více jak 2400 online 
akreditovaných kurzů, zajištění výkonu agend městského úřadu (vč. přenesené 
působnosti), podpora krizovému štábu, ve způsobu aktivní komunikace a podpory 
mezi obcemi.  Nezastavila se příprava a realizace řady projektů (např. SOS hodinky 
pro seniory a lidi se zdravotním postižením, dobrovolnictví, krizové potravinové 
balíčky, pomoc s trasováním) ve spolupráci s partnery jako jsou Farní charita 
Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice, Tesco na základě Charty diverzity, IKEA  
na základě Charty Diverzity či Krajská hygienická stanice. Městský úřad Litoměřice 
pokračoval v projektu „úřad bez bariér“, který umožňuje poskytovat občanům služby 
úřadu i u nich doma, pokud to jejich situace vyžaduje, a dokonce i těm, kteří žijí 
v obcích mimo Litoměřice. Součástí tohoto projektu je například Tichá linka. Tento 
projekt umožňuje službu tlumočení z a do znakové řeči a město v něm spolupracuje 
s organizací Tichý svět Ústeckého kraje. Pro zdravotně postižené spoluobčany a také 
lidi se sníženou pohyblivostí město zajistilo celou řadu dalších zlepšení služeb  
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a pohybu po městském úřadu, za zmínku stojí zřízení nových bezbariérových toalet 
v průchodu hlavní budovy, mobilní služby ve věci agendy občanských průkazů, 
cestovních dokladů a Czechpointu a další. 
Pro zlepšení interní komunikace uvnitř úřadu byly zavedeny tzv. roadshow. Tyto 
roadshow spočívají v zavedení pravidelných návštěv jednotlivých kanceláří na všech 
odborech za přítomnosti vedoucího odboru IT, tajemníka úřadu, správců budov  
a vedoucího správního odboru. Po zjištění případných závad a celkového stavu 
kanceláře bude do budoucna provedeno vyhodnocení nabytých informací a  
na základě toho bude připraven plán obnovy a oprav.  
Odbor dopravy a silničního provozu 
V roce 2020 patřilo k nejvýznamnějším investičně dopravním projektům ve správním 
území města Litoměřice, jakožto obce s rozšířenou působností, dokončení realizace 
stavební akce „Pila Štětí“ část „Úprava silnice II/261 - severní vjezd“ a v měsíci květnu 
následně taktéž pro stavbu „Pila Štětí“ část „Úprava silnice II/261 - jižní vjezd“, čímž 
bylo dokončeno a uvedeno do provozu dopravní napojení nově budovaného areálu 
pily ze stávající silnice II/261 pro společnost LABE WOOD s.r.o. V červnu roku 2020 
bylo odborem dopravy a sil. hospodářství vydáno rozhodnutí  
o předčasném užívání dokončené rekonstrukce stavby „Most Štětí na silnici 
III/26119, ev. č. 26119-1“. Na území města Litoměřic v roce 2020 dále pokračovala 
revitalizace a rekonstrukce asfaltobetonových povrchů a součástí místních 
komunikací, kterou zajišťovaly Technické služby města Litoměřice, a to v ulicích 
Nerudova, Elišky Krásnohorské, Sadová, Bójská, Dvořákova a Neumannova. 
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. Krom této agendy odbor vyřizuje 
žádosti o poskytování informací, registrem 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 2020 k vymáhání nově připadlo 1 977 pohledávek ve výši 
4 925 833,00 Kč. Tato celková suma předaných pohledávek za jeden rok stoupla  
o 542 827,00 Kč. V roce 2020 byla celkem vymožena částka 2 146 602,52 Kč. 
Z celkového počtu 8 343 pohledávek jich bylo 1 492 ukončeno (vymožením, 
zpětvzetím, prekluzí). Úspěšnost krátkodobého vymáhání za rok 2020 byla kolem 18 
%, tedy vysoko nad úrovní úspěšnosti soudních exekutorů. Setrvalý dobrý stav 
vymáhání pohledávek lze přičítat kvalitní práci referentů vymáhání pohledávek.   
 

 
 
Ve výše uvedených číslech nejsou zahrnuty pohledávky vzniklé na nákladech          za 
nucený odtah vozidel. V roce 2020 bylo Technickými službami města Litoměřice 
předáno na vymáhání 38 pohledávek v hodnotě 87 000 Kč.    
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Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
Odbor se zaobírá třemi okruhy (úseky) práce, prvním je úsek vnitřních a vnějších 
vztahů, druhým úsek marketingu a třetím informační centrum města. V oblasti 
vnitřních a vnějších vztahů bylo Město Litoměřice aktivní zejména sociálních sítích     
a na webových stránkách. Prostřednictvím 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 bylo také viditelné na 
Instagramu. Komunikace s veřejností probíhala také na platformě Mobilní rozhlas, 
která občany informovala o aktuálním dění ve městě. Součástí Mobilního rozhlasu 
se lidé mohli zúčastnit probíhajících anket včetně účasti na participativního rozpočtu. 
Občané také mohli upozornit na riziková místa ve městě případně i nepořádek  
či černé skládky. V oblasti marketingu město usilovalo o zviditelnění sebe sama 
prostřednictvím dostupných marketingových nástrojů, účastnila se veletrhů 
cestovního ruchu, spolupráce s Destinační agenturou České středohoří a tvorba 
a nabídka propagačních materiálů. Město Litoměřice se v lednu 2020 zúčastnilo 
veletrhu Reiontour Brno a v únoru potom veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
v Praze. V roce 2020 byl jednotný grafický vizuál (vytvořený v roce 2019) dále 
implementován do nejrůznějších oblastí života ve městě. Došlo k modernizaci 
uvítacích cedulí na příjezdových komunikacích do města v ulicích Českolipská 
a Želetická, do ulic vyjely autobusy městské dopravy s novým logem a dalšími motivy 
města. Zahájena byla také implementace nového grafického vizuálu města 
do jednotlivých příspěvkových organizací. Novinkou roku se stalo spuštění nového 
e-shopu města, kde bylo možné objednávat propagační a informační materiály města 
on-line. Informační centrum v rozmezí měsíců května až srpna pracovalo 
na recertifikaci značky Kvalita poskytovaných služeb, jejímž držitelem byla od roku 
2014. Informačnímu centru Litoměřice se podařilo certifikát obhájit a bylo mu 
uděleno vynikající hodnocení. Veškeré aktivity spojené s cestovním ruchem, 
tradičními akcemi typu vánoční a adventní trhy, farmářskými trhy a dalšími, byly silně 
negativně ovlivněny pandemií Coronaviru. Například celkový počet návštěvníku 
infocentra, který v roce 2020 byl 25 665 návštěvníků byl nejnižším číslem od roku 
2011, kdy se začala návštěvnost sledovat.  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Rok 2020 byl z větší části poznamenán koronavirovou pandemií, která přinesla 
v mnoha směrech změnu přístupu sociálních pracovníků. Bylo zejména třeba 
věnovat, při dodržení všech bezpečnostních opatření, zvýšenou pozornost 
nejohroženější skupině obyvatel – seniorům. Pracovníci sociálního odboru 
vyhledávali seniory, kterým z nejrůznějších důvodů nemohla být poskytnuta péče ze 
strany rodinných příslušníků. Těm byla poskytnuta pomoc při zajištění jejich 
základních životních potřeb, poskytnutím ochranných a zdravotních pomůcek a také 
potravinovými balíčky sestavenými ve spolupráci s nutričním poradcem, které pro ně 
město Litoměřice bezplatně zajistilo. Na úseku sociální péče probíhalo základní 
i odborné sociální poradenství a depistážní činnost. Pracovníci tohoto úseku 
pomáhali při řešení krizových situací, podporovali klienty při jejich opětovném 
začlenění  
do společnosti atd. a v případě potřeby působili i v terénu. V rámci těchto činností 
pomáhali v komunikaci s úřadem práce, s poskytovateli sociálních služeb a dalšími 
organizacemi.  
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Na sociálním odboru působící kurátor pro dospělé (sociální kurátor) pracoval 
především s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody či výkonu vazby a věnoval 
se jim i po propuštění. V průběhu roku 2020 bylo z výkonu trestu odnětí svobody 
a výkonu vazby propuštěno 71 osob. Sociální kurátor spolupracoval také s osobami 
připravujícími se na ukončení pobytu v zařízeních ústavní výchovy nebo 
nacházejícími se v náhradní rodinné péči před tím, než dosáhnou zletilosti, a i po 
jejím dosažení.        Město Litoměřice se zaobíralo i otázkou bydlení osob se 
zdravotním postižením 
a seniorů.  V roce 2020 došlo ke zrušení statutu Domů s pečovatelskou službou 
a nově vznikly Seniorské byty. Dále v Litoměřicích i nadále fungovaly Podporované 
pečovatelské byty a Domov seniorů.  
Pracovníci odboru v rámci své běžné agendy navštěvují občany ve věku 80, 85 a 90 
let i více s osobní gratulací. V roce 2020 se uskutečnila gratulace 104leté občance 
Litoměřic, která žila v Domově seniorů v Litoměřicích (zemřela v lednu 2021), 
a gratulace 102leté občance, která žije u své dcery.  
Sociální odbor také zajišťoval institut veřejného opatrovníka osob s omezenou 
svéprávností, v roce 2020 město vykonávalo veřejné opatrovnické služby v celkem 48 
případech.  
Na úseku komunitního plánování se v oblasti zdraví uskutečnilo několik akcí. Rok 
2020 začal kampaní Zdravé zoubky, kdy dentální hygienička navštívila několik 
mateřských a základních škol. Národní dny bez úrazu byly další akcí v řadě 
z preventivních programů, bohužel se uskutečnila pouze jedna z pěti původně 
plánovaných akcí. Přibližně 350 prvňáčků si mohlo vyzkoušet několik stanovišť 
na Dětském dopravní hřišti v rámci akce Bezpečná cesta do školy. Kampaň Dny 
zdraví, která obvykle probíhá v měsíci říjnu, došla pouze do své poloviny, lidé tak stihli 
společné běhání, cvičení a plavání. Oblast sociální péče není pouze 
o pořádaných akcích a práci s potřebnými, ale také o tvorbě strategických materiálů. 
Došlo k aktualizaci Analýzy zdraví obyvatel ORP Litoměřice, díky které dokážeme říct, 
na čem je třeba zapracovat. Tato analýza slouží jako podpůrný materiál pro tvorbu 
strategického materiálu města, kterým je Plán zdraví. 
Koronavirový rok se promítl specificky do oblasti služeb pro rodinu, děti a mládež 
a osob v přechodné krizi i na naplánovaných akcích pro své občany. Úsek byl 
připraven a nápomocen při spolupráci dobrovolnické činnosti, koordinaci a pomáhalo 
distribuovat ochranné pomůcky všem potřebným. Připravené a naplánované akce 
jako Den rodiny se s ohledem na bezpečnost a zdraví občanů přesunul na další rok. 
Úsek komunitního plánování pracoval na tvorbě strategického dokumentu města „6. 
Komunitním plánu sociálních služeb na celé ORP Litoměřice“ na čtyři roky s platností 
2021–2024 a dále připravovalo platformu Prorodinné koncepce platnou od roku 
2021.  
Pro skupinu seniorů a handicapovaných občanů připravil odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví potravinou pomoc v podobě krizových balíčků se základními 
potravinami, které byly zdarma distribuovány občanům z nejrizikovějších skupin. 
Zřízena byla krizová linka pomoci, která fungovala nonstop a nabízela pomoc 
sociálních pracovníků 
litoměřického městského úřadu i odbornou psychologickou pomoc. V průběhu roku 
se přihlásilo mnoho dobrovolníků, kteří byli registrováni na Městském úřadě 
v Litoměřicích a byli ochotni pomoci s distribucí ochranných a dezinfekčních 
prostředků i s běžnými úkony, jako jsou nákupy, venčení domácích mazlíčků, zajištění 
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léků a lehkých domácích prací. Senioři byli opakovaně vyzýváni k umístění 
či aktualizaci seniorské obálky do svých domácností, která je stále zdarma 
k vyzvednutí v kanceláři sociálního pracovníka na MěÚ v Litoměřicích a usnadní práci 
složkám IZS při případném zásahu u seniora. V průběhu jarních měsíců byl spuštěn 
projekt chytrých SOS hodinek, které jsou další alternativou pro samostatně žijící 
litoměřické seniory k zajištění jejich bezpečnějšího života. Základní myšlenkou 
celého projektu bylo umožnit seniorům a dalším osobám zůstat co nejdéle ve svém 
domácím prostředí, zajistit jejich bezpečnost, aby rodina a blízcí měli jistotu, že je 
senior 
v pořádku.  
8. ročník oblíbené kampaně „Místa přátelská seniorům“ musel být z jarních měsíců 
přeložen na měsíce podzimní, avšak i tento náhradní termín musel být ve své 
polovině také předčasně ukončen z důvodu vzestupu nakažených v rámci druhé vlny 
koronavirové pandemie.  
Na úseku samosprávy města působili pracovníci odboru v oblasti prevence 
kriminality.  V roce 2020 byla plánována řada akcí ve spolupráci s litoměřickými 
mateřskými, základními a středními školami. Pandemie znemožnila velkou část 
naplánovaných projektů uskutečnit, kdy se celorepublikově školy řídily usnesením 
vlády ČR. I přes mimořádnou situaci byla realizovaná část projektů dle umožněné 
situace ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií byly realizovány projekty Chraň 
sebe i svůj majetek, Pozor na zloděje, Auto není trezor, Senior linka, s neziskovými 
organizacemi Programy prevence na azylovém domě, Projekt primární prevence 
na základních a středních školách a vyhlášení projektu Správným směrem 8. 
Monitorování problémových míst ohledně shlukování nepřizpůsobivých osob 
a znečišťování prostoru na Kapucínském náměstí bylo vyřešeno nákupem a instalací 
kamerových atrap a přenosnou kamerou napojenou na služebnu městské policie. 
Omezení financování některých dotačních projektů se dotklo v loňském roce také 
právě 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 10 dní. Tábor se uskutečnil počátkem července v areálu rekreačním středisku 
Zdravotník v Horním Vysokém. Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku 6-14 let.  
Ze strany rodičů byl o tábor velký zájem a děti si celý pobyt velmi užily. 
Pandemická situace vstoupila do běžného života každého z nás. Město Litoměřice 
díky své spolupráci v tématech diverzity a inkluze a podpory „zranitelných skupin lidí 
na trhu práce“ mohlo prostřednictvím firmy IKEA podpořit rodiny samoživitelů, kteří 
se nacházejí v sociálně tíživé situaci. Firma Ikea nabídla pro tyto rodiny balíčky, které 
obsahovaly produkty nezbytné pro chod domácnosti nebo pro zaopatření dítěte  
v hodnotě 5000 Kč. Z rodiny vedených OSPOD tak bylo podpořeno celkem 39 dětí 
ve 20 rodinách. 
Na úseku sociálně právní ochrany dětí pracují také kurátoři pro mládež. Jde 
o sociální pracovníky, kteří se ve své práci zabývají dětmi se specifickými výchovnými 
potřebami, trestním či přestupkovým jednáním, záškoláctvím či zneužíváním 
návykových látek.  
V roce 2020 bylo v péči kurátorů pro mládež celkem 193 klientů, z tohoto počtu šlo 
o 74 dětí mladších 15 let. 77 klientů bylo řešeno pro specifické výchovné potřeby, 
dále 17 klientů pro protiprávní jednání a 27 pro spáchání přestupku. 
Také v oblasti podpory pěstounské péče ze strany města musela být řada 
plánovaných aktivit zrušena nebo upravena z důvodu probíhající pandemie 
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coronaviru. S Městem Litoměřice mělo v roce 2020 uzavřenou Dohodu o výkonu 
pěstounské péče 44 osob pečujících, 18 osob uzavřelo dohodu s jiným úřadem nebo 
pověřenou osobou. V roce 2020 bylo do dlouhodobé pěstounské péče umístěno 11 
dětí a do péče jiné osoby než rodiče 13 dětí, všechny tyto děti by jinak musely být 
umístěny v ústavní péči. 
Odbor správní 
Správní odbor je vnitřně rozdělen do tří oddělení: oddělení správních činností, 
oddělení vnitřní správy a oddělení informačních a komunikačních technologií. 
Činnost odboru je obsahově poměrně rozmanitá. V roce 2020 se pracovníci odboru 
spolupodíleli na organizaci voleb do Krajského zastupitelstva, na opravách krovů 
střechy a věže domu Kalich. Pracovníci odboru spolupracovali s kolegy na dalších 
projektech, například zbudování toalet pro invalidy v přízemí hlavní budovy radnice, 
byla opravována řada kanceláří v rámci úřadu. Byla také provedena dílčí obnova 
vozového parku úřadu. Z důvodu úspory pro operativní přepravu po městě, zejména 
po stavbách, byl zakoupen skútr. V návaznosti na krizová opatření vlády v souvislosti 
s výskytem koronaviru správní odbor zabezpečoval ochranné pomůcky a dezinfekci 
jak pro úřad samotný, tak i pro školy a další příspěvkové organizace. Prostřednictvím 
oddělení informačních a komunikačních technologií bylo velkým úkolem 
zaměstnancům úřadu zajistit podmínky pro práci z domova formou tzv. vzdáleného 
přístupu. V neposlední řadě pro tyto nové potřeby bylo připraveno zázemí pro vedení 
videokonferencí, které bylo a je využívané pro komunikaci s nadřízenými 
a součinnostními orgány, komunikaci s vybranými společnostmi, či ke školení 
zaměstnanců. 
Odbor správy nemovitého majetku města 
Mezi hlavní náplň činností tohoto odboru se člení na správu majetku města, 
hospodaření s lesy a správa nemovitostí v majetku města. Z hlediska výnosů 
z nájemného podnikatelským provozům v centru města znamenal pandemický rok 
2020 pokles. Město se rozhodlo zcela nebo částečně odpustit těmto subjektům 
nájemné v nemovitostech v majetku města, mnohým podnikatelům také poskytlo 
jednorázové dary ve výši deset tisíc korun. I přes nepříznivé období trvající pandemie 
město zmodernizovalo nebo zrekultivovalo mnoho bytů a dvorních traktů domů 
v centru města (náklady na tyto činnosti činili přes 9 milionů korun). Práce probíhaly 
také na fasádách některých městských domů v majetku města. Jako nejzdařilejší 
opravu fasády lze označit rekonstrukci domu U pěti panen (čp.42) na Mírovém 
náměstí. Za realizaci této opravy bylo město Litoměřice oceněno v krajském kole 
soutěže Památka roku 2020. K významnějším počinům na zhodnocování majetku 
města se podílela také pokračující snaha o revitalizaci prostor určených k podnikání, 
jako přiklad lze uvést areál Kasáren pod Radobýlem. Úsek zprávy majetku v roce 
2020 se spolupodílel a pracoval na složitých vztazích souvisejících s jednáními 
o převodu majetku Nemocnice Litoměřice a.s. na Krajskou zdravotní a.s. 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo v roce 2020 dění v oblasti jako je 
školství, kultura a sport velmi zasaženo, znemožněno či zásadně utlumeno. V oblasti 
školství znamenal rok 2020 velkou změnu ve způsobu vzdělávání ve všech typech 
škol. Ještě v únoru stačila proběhnout Burza škol na hradě v Litoměřicích, kterou 
tradičně pořádá městem zřízená příspěvková organizace Mateřská škola. Kromě 
všech základních škol se budoucím školákům představila také Základní umělecká 
škola, Dům dětí a mládeže Rozmarýn a nechyběli ani zástupci Knihovny Karla Hynka 
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Máchy a Technického klubu mládeže při DDM. Od měsíce března pak jak základní, 
tak i zájmové i umělecké vzdělávání přešlo z výuky prezenční na výuku distanční. Byla 
to pro všechny, tedy jak pro pedagogy, tak i pro rodiče, naprosto nová zkušenost, ale 
všechny naše školy a školská zařízení se nového úkolu ujaly 
s maximálním nasazením. Mateřská škola zůstala pro rodiče celou dobu v provozu. 
Pro děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí fungovala na jaře Masarykova 
základní škola a na podzim ZŠ U Stadionu. Velmi netradiční byly v tomto roce i zápisy 
do základních a mateřských škol. Vzhledem k epidemiologické situaci přistoupily 
všechny základní i mateřské školy v Litoměřicích dle opatření ministerstva školství 
k podávání přihlášek bez účasti dětí, kdy rodiče mohli žádosti zasílat prostřednictvím 
datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, 
anebo osobním podáním na zvolené ZŠ a na ředitelství MŠ. K zápisům do prvních tříd 
litoměřických základních škol dorazily přihlášky celkem 385 dětí. Což bylo o 44 méně 
než v roce předchozím, kdy šlo o populačně silný ročník. V roce 2020 se realizovaly 
dva velké projekty se záměrem zlepšit zázemí pro vyučování na základní škole 
Masarykova a Na Valech. V Masarykově škole bylo vybudováno pět odborných 
učeben (výuka fyziky, chemie, jazyků a dílny) po rekonstrukci půdních prostor 
a přístavba bezbariérového přístupu do těchto prostor.  V základní škole Na Valech 
byly nově vybudovány učebna školních dílen a přírodních věd. Celková výše investice 
v základní škole Masarykově byla téměř 25 milionů korun, větší část z částky 
poskytla Evropská unie (dotace IROP). Prostory na základní škole Na Valech byly 
vybudovány za celkovou částku 4,6 milionů korun a většinu pokryla dotace 
z Evropské unie (program MAS České Středohoří). Základní škola Ladova získala 
nové workoutové hřiště a proběhly tam rekonstrukční práce na pokládkách 
vodovodu. V areálech mateřských škol provozovaných městem v roce 2020 došlo 
k rekonstrukcím 
a revitalizacím některých zahrad a zde se nalézajících hřišť, a také povrchů a plotů. 
V tomto roce nemohla být uskutečněna celá řada plánovaných kulturních 
představení, koncertů a přehlídek. Některé akce se výrazně zredukovaly, některé byly 
zrušeny úplně a některé byly odsunuty na dobu příznivější. Stejný osud potkal i řadu 
sportovních akcí, ale také oblast pravidelného oddílového sportování zejména 
mládeže. 
V oblasti památkové péče došlo krom výkonu běžné agendy přenesené státní správy 
v rámci ORP, na území Městské památkové rezervace, k rekonstrukci čtyř objektů se 
statusem kulturní památka. Na financování projektů obnovy památek v MPR získaly 
Litoměřice z programu Regenerace městských památkových zón 
a rezervací od Ministerstva kultury v roce 2020 cca 2 miliony korun. Mezi 
nejpovedenější realizace patřila rekonstrukce fasády domu U pěti panen, o které 
se kronika zmiňuje výše. Nejvýraznějším a také finančně nejnáročnějším byla 
pokračující postupná celková rekonstrukce domu č.p. 15 - Dům Kalich (původně 
nazývaný „dům Pod Bání“), kde probíhala výměna částí dřevěné konstrukce střechy 
včetně statického zajištění. Při těchto pracích byl objeven vzácný historický nález pod 
stávající podlahou půdních prostor objektu.  Jedná se o výtvarně zdobený trám 
z některé původní světnice v tomto domě. Vyobrazeny na něm jsou typické 
renesanční figury, růžice, zdobí ho i patrně mladší malby se zbytky erbů, obsahuje 
i vyřezávané kazety. Po restaurování bude tento trám součástí turistických prohlídek 
domu. A velkou radostí přivítalo město Litoměřice zprávu, že se podařilo uspět 
v rámci programu IROP (Integrovaný regionální operační program) ve výzvě 
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Revitalizace vybraných památek a dotace ve výši cca 43 milionů korun bude použita 
na celkovou opravu budovy Staré radnice (čp.171). Budova, která aspiruje 
na zapsání do seznamu Národních kulturních památek ČR a ve které dnes v ní sídlí 
Oblastní muzeum, projde kompletním obnovou exteriéru i interiéru, budova dozná 
funkčních změn přízemí, bezbariérového přístupu a velká pozornost bude věnována 
restaurování veškerých původních dřevěných i kamenných částí budovy.  
Odbor územního rozvoje 
Činnost odboru představuje jak výkon státní správy (pořizování územních plánů 
a územně plánovacích materiálů) tak i čistou samosprávu (pořizování projektových 
dokumentací staveb, dohled nad jejich realizací, koordinace stavebních činností 
v rámci města, zajišťování veřejných zakázek a dotací. V roce 2020 se odbor zabýval 
v oblasti územního plánování celkem 25 obcí na území ORP Litoměřice, zcela nové 
územní plány byly schválené nebo nabyly účinnosti v obcích Hoštka, Malíč, 
Michalovice a Oleško.  
Úsek investic zajišťoval ve městě v roce 2020 celkem 138 stavebních a projekčních 
akcí, (nové stavby, stavební úpravy, opravy, havárie) z rozpočtu odboru a  
20 stavebních akcí pro ostatní odbory města. Byly dokončeny největší stavební akce, 
kterými byly ve sledovaném roce zejména Revitalizace objektu v bývalých kasárnách 
pod Radobýlem, konkrétně regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací 
plochy pro podnikatelské využití, budování nového přechodu pro chodce v ulici 
Českolipské, ukončení projektu PAVE v kasárnách Dukelských hrdinů a zahájení 
přestavby dílen v areálu bývalých kasáren pod Radobýlem pro potřeby TSM. Odbor 
územního rozvoje společně s technickými službami zrealizoval nové povrchy 
komunikací a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Nerudově, E. 
Krásnohorské, Sadové včetně nového chodníku, Bójské, Dvořákově a Neumanově. 
Ve městě proběhla velká řada menších stavebních akcí, kdy došlo k výstavbě 
některých nových autobusových zastávek, rekonstrukcím mostků, opravám a 
instalaci veřejného osvětlení, chodníků, opěrných zdí a další. Investiční oddělení 
spolupracovalo na všech výše zmíněných stavebních akcích na litoměřických 
základních školách, akcích správního či sociálního odboru.  
Oddělení veřejných zakázek a projektů administrovalo v roce 2020 celkem 101 
veřejných zakázek malého rozsahu, 3 podlimitní zakázky a 1 nadlimitní v rámci 
celého úřadu.   
Obecní živnostenský úřad 
Obecní živnostenský úřad zajišťoval stejně jako v předchozích letech veskrze výkon 
přenesené státní správy. Pandemický rok 2020 bohužel přinesl zásadní zásah 
do podnikatelského prostředí. Při první vlně v jarním období zpočátku podnikatelé 
vůbec nevěděli, jak reagovat na opatření přikazující uzavření jejich provozoven. 
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 a nebyli by jim například odpuštěny základní odvody. 
V tomto nepřehledném období fungoval živnostenský úřad pro podnikatele nejvíce 
jako zdroj informací o tom, o co v dané chvíli mohou žádat.  
Odbor životního prostředí 
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V činnostech odboru se prolínají zajišťování státní správy v přenesené působnosti 
a činnosti čistě samosprávné. V oblasti samosprávy získal odbor nově do 
kompetence odstraňování autovraků z prostor města. Odbor se podílel nebo přímo 
organizoval 
a zajišťoval některé mnohaleté programy ve městě. Mezi takové patřil například 
podpora zachytávání dešťové vody. Program byl modifikován tak, aby zaměřil svou 
podporu hlavně na podzemní nádrže na dešťovou vodu, a tím i její celoroční 
zachytávání. Za uplynulý rok jsme podpořili nádrže na dešťovou vodu o celkovém 
objemu 161 220 litrů z 21 litoměřických střech v celkové částce 678 000 Kč.  
V roce 2020 bylo možné získat dotaci na pořízení solárního ohřevu teplé vody 
pro občany města, avšak této možnosti v roce 2020, poprvé od zahájení programu 
z roku 2000, nikdo nevyužil. Naopak velký úspěch měl pokračující dotační program na 
podporu kompostování s cílem snížit produkci směsného komunálního odpadu 
u rodinných domů. Celkem 161 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 301 domácností. 
Na základě požadavků občanů zajistil odbor životního prostředí nákup 79 
vermikompostérů a jejich následné rozdání občanům. Pracovníci odboru životního 
prostředí provedli dále školení, jak správně kompostovat bioodpad v domácích 
podmínkách za využití žížal. Odbor životního prostředí v roce 2020 zajišťoval 
kompletní likvidaci odpadů, konkrétně se jednalo o 3999 t směsného komunálního 
odpadu, 504 t papíru, 320 t plastu, 341 t skla, 9 t kovů, 1281 t bioodpadu. V roce 2020 
se podařilo vyseparovat ve městě 2,8 t jedlých olejů a tuků.  Na sběrném dvoře se 
vytřídilo o cca 30 % odpadů (objemný, kovy, nebezpečný odpad, stavební odpady, 
jedlý olej a tuk, BIO, sklo a pneumatiky) více proti minulému roku. Celkem občané 
města vyprodukovali 7038 tun odpadů, což představovalo nárůst o cca 15 % proti 
minulému roku.  Dále se ve sběrném dvoře vytřídilo 10 t drobných elektrozařízení, 
50 t lednic, 104 t větších elektrozařízení (praček, sporáků a boilerů) a 10 t televizorů. 
U všech těchto komodit došlo k nárůstu jejich množství o cca 20 % proti minulému 
roku. V roce 2020 byla plně uvedena do provozu městská kompostárna, jejíž stavba 
započala již v listopadu 2019 a na vybavení kompostárny (třídičku, překopávací stroj 
a nakladač) obdrželo město Litoměřice dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje 
ve výši 1 568 000 Kč. Odbor životního prostředí zajišťoval rekonstrukci zeleně 
a související stavební úpravy. Takovými úpravami byly například automatické závlahy, 
které jsou zásobovány vodou z podzemní nádrže umístěné v západní části vedle již 
dříve vybudovaného vrtu. Celkem bylo rekonstruováno 4450 m2 trávníků, vzniklo 588 
m2 květinových záhonů a bylo vysázeno 31 stromů. Pro všechny mladé 
a nově vysazené stromy bylo pořízeno 160 zavlažovacích vaků. Odbor životního 
prostředí také připravil velké kácení suchých stromů na Mostné hoře, včetně zajištění 
přidělení pokácených stromů občanům, kteří o něj projevili zájem za podmínky úklidu 
větví na vlastní náklady. Bohužel toto kácení nebylo v roce 2020 provedeno z důvodu 
odvolání ekologických aktivistů a jeho realizace se tak musí přesunout do roku 2021. 
Stavební úřad 
V tomto roce odešel do důchodu dlouholetý vedoucí stavebního úřadu pan  
Ing. Jan Nejtek a vystřídal ho Ing. arch. Dominik Miko. Krom obvyklé agendy stavební 
úřad v Litoměřicích v průběhu roku nově převzal agendu vydávání koordinovaných 
závazných stanovisek vydávaných za Městský úřad Litoměřice jako dotčený orgán 
pro úseky, které hájí. Celkem bylo vydáno 18 koordinovaných závazných stanovisek. 
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Další novinkou byla změna systému nahlížení do dokumentů spisovny stavebního 
úřadu, která zavedla elektronické podání žádosti o nahlížení  
a celkově zefektivnila proces nahlížení a získání dokumentů ze spisovny. 
V roce 2020, který byl výjimečný z hlediska postupu pandemie coronaviru znamenal 
zvýšenou činnost útvaru obrany a krizového řízení. Krom běžně vykonávaných 
kontrolních úkonů vyplývajících z povinností uložených v krizovém zákoně byla 
pozornost zaměřena na výkon nařízení vlády nebo ministerstva zdravotnictví v rámci 
vyhlášeného nouzového stavu. Dne 12.března 2020 vyhlásila Vláda ČR v souladu 
s čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, na území ČR nouzový stav  
na dobu 30 dnů. Dne 9.4. 2020 byl nouzový stav o dalších 30 dnů prodloužen. 
Dne 17.února a 2.července 2020 zasedala Bezpečnostní rada obce s rozšířenou 
působností (ORP). Členy Bezpečnostní rady ORP byly ve sledovaný čas: 
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřic, předseda BR 
Miroslav Letafka, referent krizového řízení MěÚ Ltm, tajemník BR 
Mgr. Karel Krejza, 1.místostarosta města Litoměřic, člen BR 
Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ Ltm, člen BR 
Plk.Judr. Helena Pšeničková, ředitelka územ. odboru Policie ČR v Ltm, členka BR 
Plk. Ing. Boleslav Lang, ředitel územ. odboru Hasičského záchr. sboru v Ltm, člen BR  
Ivan Králik, velitel Městské policie Litoměřice, člen BR 
Martin Šimek, velitel jednotky dobrovolných hasičů, člen BR 
Krizový štáb ORP zasedal v tomto roce celkem 35x a většina jednání byla on-line. 
Těmto bezpečnostním složkám, výsledkům jednání, implementaci nařízení vlády  
a ministerstva zdravotnictví do dění ve městě a okolí a celkově situaci spojenou 
s řáděním viru je věnována kapitola v úvodní části této kroniky.  
Útvar PRO LIDI 
Tento nový organizační útvar MěÚ Litoměřice propojující v sobě agendu personální 
a mzdovou, a zabývající se také vzděláváním zaměstnanců a zlepšováním jejich 
podmínek k práci. Zlepšování podmínek k práci v roce 2020 krom jiných, již 
zavedených výhod a možností, například spočívalo v zavedení možnosti studia 
zaměstnankyním na mateřské dovolené, ve zvýšení volnočasového příspěvku  
na 5000 kč ročně, zvýšením příspěvku na penzijní připojištění či v případě narození 
dítěte sociální příspěvek ve výši 5000,-kč. Covidový rok také uspíšil možnost práce 
mimo pravidelné pracoviště, tzv. homeoffice. Součástí útvaru byl v roce 2020 
program Zdravé město a Místní agenda 21. 
Smart City Litoměřice 
Tato organizační složka MěÚ Litoměřice se zabývala torbou analytických podkladů 
a podpory pro rozhodování vedení města ve věcech souvisejících s udržitelnou 
energetikou, čistou mobilitou a související práce s veřejností či jinými cílovými 
skupinami.  Smart city se podílelo na účasti a realizaci národních i mezinárodních 
projektů spojených s energetickým managementem, geotermálním projektem 
a udržitelnou mobilitou. Mezi významné projekty realizované v roce 2020 patřily 
STARDUST (2017-2020) - HORIZON 2020 (výzva Smart Cities) zaměřený na rozvoj 
objektů bývalých kasáren Radobýl na ekologickou čtvrť, INNOVATE (2017-2020) - 
HORIZON 2020 zaměřený na možnosti využití inovativních forem financování úspor 
energie a OZE v bytovém sektoru, SCORE (2018-2020) – HORIZON 2020 zaměřený na 
výstavbu komunitních fotovoltaických elektráren a e-FEKTA (2017-2020) zaměřující 
se na posilování spolupráce městského úřadu Litoměřice a Drážďany 
v oblasti udržitelné mobility.  
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6. Příspěvkové organizace města 
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Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO 
Od počátku roku až do jeho uplynutí byl provoz organizace poznamenán 
epidemiologickou situací v rámci výskytu onemocnění COVID-19. V měsíci březnu 
2020 na základě vydaného opatření vlády z důvodu ohrožení života a zdraví uživatelů 
došlo v období od 16. 3. 2020 do 22. 5. 2020 k uzavření sociální služby Denní 
stacionář a později byl přerušen také provoz Jesliček a Zdravé školičky. Rodiče 
a opatrovníci měli možnost po celou dobu čerpat ošetřovné. Od konce měsíce května 
2020 do konce roku již nebyl provoz nijak omezen či uzavřen a služby byly 
poskytovány nepřetržitě přes celé letní prázdniny i v období mezi Vánocemi a 
koncem roku. Dodržování všech nařízení s cílem eliminovat šíření nákazy bylo pro 
příjemce služeb i pro zaměstnance poměrně náročné. Díky vynaložení maximálního 
úsilí  
se nákaza v zařízení nerozšířila. V měsíci březnu si všichni zaměstnanci nasadili  
v organizaci vlastnoručně ušité roušky, které postupně měnili za vyšší stupeň 
ochrany a od měsíce září se nosily respirátory FFP2. U zaměstnanců i příjemců 
služeb byla 
při příchodu měřena jejich tělesná teplota a vyčleněny byly prostory pro osoby 
s projevy nemoci v době poskytování služeb. Podepisovala se čestná prohlášení, 
která garantovala bezinfekčnost. Dodržována byla i řada dalších opatření. Z mnoha 
lze jmenovat například omezení pohybu rodičů v prostorách zařízení, dezinfekce 
vnitřních i vnějších prostor dle rozpisu služeb, nákup germicidních lamp, 
jednorázových rukavic, návleků, speciálních hygienických rohoží, nádobí se mylo  
ve vodě o teplotě nad 60 stupňů a používání speciálních nádob na likvidaci roušek  
a respirátorů. Služba Denní stacionář se rozdělila do 2 sektorů včetně zaměstnanců 
s cílem vzájemně se nestýkat a eliminovat tak rizika nákazy.  Ale i přes všechna 
úskalí, která rok 2020 přinesl, se v červnu na zahradě podařilo uspořádat Dinosauří 
svět a byl tímto oslaven Den dětí. Na podzim ještě proběhla návštěva dětí v Galerii 
marionet v litoměřické Hvězdárně. V tuto dobu také stále probíhaly sociálně 
aktivizační činnosti (např. výlety do Slatiny ke koním, výlety do okolí města 
Litoměřice).  
Dům dětí a mládeže Rozmarýn 
Krom hlavní budovy DDM v Plešivecké ulici, kde probíhá základní činnost organizace 
jsou v jejím rámci přidružena další pracoviště. Od roku 2016 je to Technický klub dětí 
a mládeže v prostorách 2. patra ZŠ Lingua Universal, klub mládeže při ZŠ Boženy 
Němcové a dětské dopravní hřiště.  V roce 2020 se otevřelo celkem 79 kroužků  
a přihlásilo se do nich 1386 zájemců. Na jaře a na podzim byly všechny zájmové 
aktivity z důvodu probíhající pandemie koronaviru ukončeny, a tak bez větších 
narušení mohl Rozmarýn fungovat jen v letním prázdninovém čase 
a při příležitostných akcích DDM. Příležitostných i pravidelných akcí i přes nepřízeň 
epidemiologické situace zúčastnilo ve sledovaném roce 2020 téměř 6 tisíc osob.  
Knihovna Karla Hynka Máchy 
Knihovna K. H. Máchy pracovala v roce 2020 ve svých zaběhlých kolejích, krom 
klasické činnosti pořádala a organizovala řadu vzdělávacích, kulturních a 
komunitních aktivit, jako jsou besedy, výstavy, aktivity ve spolupráci s městem 
Litoměřice či přednášky. Knihovna poskytovala litoměřickým základním 
školám/družinám pravidelný program a workshopy. Letos byla zorganizována 
naučná stezka s historikem Filipem Hrbkem. Knihovna se zúčastnila také 
mezinárodního projektu  
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na podporu čtenářství u nejmladší generace s názvem „S knížkou do života“. 
V knihovně působil již desátým rokem Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní  
pro seniory, vrámci kterých byly pořádány také například kurzy angličtiny, trénování 
paměti nebo psychomotorická cvičení. Ve spolupráci se spolkem Li-Pen byla 
knihovna zapojena do celostátní akce Noc Literatury. Do života knihovny výrazně 
zasáhla opatření spojená s šířící se nákazou coronavirem. Z těchto důvodů byla 
knihovna čtyři měsíce veřejnosti uzavřená a nebylo možné uspořádat takové 
množství aktivit, na které jsou litoměřičtí čtenáři zvyklí. Komunikace se čtenáři 
probíhala v těchto časech zejména prostřednictvím sociálních sítí. Pravidelně zde 
byly aktualizovány odkazy jako např. Knihy trochu jinak – obsahy povinné četby i 
informace o autorech určené převážně studentům. Pro malé čtenáře na YouTube 
kanálu knihovny byly nabídnuta interaktivní četba z knížky Evy Dolejšové Štíbrové 
Tajemství jedné knihovny. Děti mohly plnit zábavné úkoly a s pomocí rodičů výsledky 
své práce  
i sdílet na Instagramu. Pro seniory ve spolupráci s litoměřickými Skauty byla 
zajištěna donášková služba a registrovaným čtenářům bylo nabídnuto bezkontaktní 
půjčování knih prostřednictvím „výdejového okénka“. 
Městská kulturní zařízení  
Pod hlavičkou Městská kulturní zařízení se v Litoměřicích sdružuje Kulturní a 
konferenční centrum, Kino Máj a Divadlo Karla Hynka Máchy. Z pohledu pořádání 
kulturních akcí se kovidový rok 2020 zapsal viditelně do historie tohoto lidského 
konání, neboť došlo ke změně pohledu na tradiční průběh akcí. Velká část kulturních 
akcí se přesunula do on-line světa. Avšak ukázalo se, že je zde určitá část kultury, 
kterou do on-line světa přesunout nelze, neboť se tím zcela ztratí podstata věci.  
Mezi takové akce v Litoměřicích a nejen zde, které nemohly být uspořádány a jejichž 
nekonání bude znamenat nenahraditelnou ztrátu v prožívání života, jsou například 
neuskutečněné maturitní plesy, taneční, koncerty a divadelní představení, festival 
Allfest a Litoměřické varhanní léto, nebo venkovní tradiční akce jako je Vinobraní, 
Pivní slavnosti či Rozsvícení vánočního stromu s trhy. Litoměřické kino bylo zavřeno 
půl roku. Řada premiér se do nich nestihla dostat anebo jejich producenti je  
do distribuce vůbec nedali. Diváci přišli o mnoho zajímavých kulturních zážitků  
a bohužel tato situace zapříčinila i obrovské finanční ztráty. Provozování Divadla 
Karla Hynka Máchy se v posledních letech stalo problematické zejména z hlediska 
jeho financování. Stálý soubor zde neexistuje a divadlo hostí zájezdová představení. 
Honoráře za tato představení se stále zvyšují, a i když byly ceny vstupenek zvýšeny již 
na částku téměř 500 Kč za představení, po sečtení nákladů se divadlo pohybuje 
v mínusových částkách. Tuto situaci bude třeba do budoucna řešit, neboť jen 
zvyšování cen za vstupenky není dobrá cesta. Stávající cena pro diváky je již  
na hraně únosnosti, neboť je to zhruba cena, kterou platí diváci za představení 
v Praze. Bohužel navýšení kapacity hlediště je v případě litoměřického divadla 
nemožné ze stavebních i jiných důvodů. V době kovidové řešila kulturní zařízení 
v Litoměřicích obdobně jako většina obdobných institucí v celé republice, jak  
při dodržení bezpečnostních kritérií neztratit kontakt s návštěvníky. Tato situace dala 
vzniknout unikátnímu projektu, tzv. únikové hře s názvem Ukradená premiéra. 
Jednalo se o bezpečnou inteligentní zábavu s edukativním přesahem, kterou je 
možné provozovat pro velmi úzký okruh lidí a za splnění všech bezpečnostních 
opatření. Otevřena byla v červnu 2020, od této doby navštívilo únikovou hru více než 
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100 skupin, a krom popularity a významného vlivu na cestovní ruch v Litoměřicích, 
přinesla Kulturnímu centru za půl rok fungování i více než 150 tis. Kč.  
Městská sportovní zařízení 
Pod hlavičkou Městská sportovní zařízení spadala správa pěti samostatných 
sportovních areálů-multifunkční halu Kalich Aréna, krytý plavecký bazén, letní 
koupaliště, tělocvična Radobýl a tělocvičnu Jiřího z Poděbrad. Proti epidemiologická 
opatření zapříčinila pozastavení či utlumení většiny sportovních aktivit pro veřejnost 
včetně dětí. Například Kalich Aréna musela až na letní měsíce omezit svůj  
provoz, v březnu dokonce byla ledová plocha rozpuštěna úplně. Na podzim se provoz 
po říjnovém znovu uzavření omezil na tréninkovou činnost profesionálů včetně 
soustředění reprezentačních výběrů, uskutečnila se také dvě mezinárodní utkání 
hokejových reprezentací žen s Maďarskem. Ukončena či utlumena musela být 
činnost jako jsou kurzy bruslení pro děti, bruslení základních škol, saunování dětí 
z mateřských školek a všechny dětské aktivity v tělocvičnách. Také provoz krytého 
plaveckého bazénu přerušila vládní opatření a odstávka v měsíci červenci. Provoz 
probíhal pouze obdobích od 1. 1. do 9. 3., od 25. 5. do 28. 6., od 27. 7. do 8. 10.  
a od 5. 12. do 17. 12. 2020. Během nucené odstávky došlo, mimo každoroční údržby, 
k výměně průtokových ohřívačů vody plaveckého bazénu, proběhla výměna 
odtokového potrubí dětského bazénu a výměna startovacích bloků za nové, splňující 
normy FINA. Před sezónou letního koupaliště došlo k pravidelné údržbě a k úpravě 
dětského hřiště dle nových norem. Koupaliště bylo vzhledem k vládním 
koronavirovým opatřením provozováno v omezeném provozu od 25. května do  
15. září, prodloužení o květen a září umožnila nová úpravna pro brouzdaliště a dětský 
bazén, která poskytla možnost přihřívat vodu těchto bazénů a provozovat je  
i v období, kdy by jinak voda měla maximálně 18°C. 
Základní školy 
Mezi příspěvkové organizace města patřilo celkem šest základních škol. Ve vedení 
těchto škol nenastalo v roce 2020 žádných změn. Provoz ve školách byl v rámci  
protikoronavirových opatření velmi narušen. V průběhu pandemie byly nejdříve 
5.základní škola Masarykova a potom v podzimních měsících ZŠ U Stadionu vybrány 
jako vzdělávací instituce fungující pro pracovníky Integrovaného záchranného 
systému. Do těchto škol mohly v průběhu uzavření škol chodit žáci profesí, které byly  
pro zvládnutí pandemie klíčové. Po uzavření škol na začátku března 2020 a 
postupném návratu některých skupin žáků (mladší děti, deváťáci) v měsíci květnu  
a červnu se po prázdninách školy otevřely jen na měsíc. V podzimních měsících již 
většina škol zavedla pravidelný systém v distanční výuce formou on-line. Město 
Litoměřice jakožto zřizovatel základních škol, vedle běžné údržby areálů a objektů 
těchto institucí, mělo v plánu realizaci několika projektů vedoucích ke zkvalitnění 
výuky a celkového provozu škol. V tomto roce se podařila velká modernizace 
Masarykovi základní školy (5. ZŠ). Masarykova škola sídlící v historické budově 
v ulici Svojsíkova, měla již několik let kapacitní problémy. Mezi litoměřickými občany 
je oblíbená a její kapacita nedostačuje. Ve škole chyběly odborné učebny, v budově 
byl také velmi obtížný pohyb zdravotně hendikepovaných lidí. Tento problém byl 
odstraněn díky realizaci stavební akce v podkroví školy a také přístavby přístupového 
schodiště s výtahem. V nových prostorách byly postaveny jazykové učebny, výtvarný 
ateliér a učebna pro přírodovědné obory se skladem a kabinetem. Další modernizační 
aktivity probíhaly na základní škole Na Valech, kde došlo k rekonstrukci učebny 
chemie, přírodopisu a zcela nově byla vybudována učebna polytechnického 
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vzdělávání. Jedním z úspěchů litoměřických škol byla účast ZŠ Boženy Němcové 
v grantu Karel Komárek Family Foundation, kdy jako jediná „obyčejná“ základní škola 
uspěla v konkurenci specializovaných základních uměleckých škol a získala  
pro své potřeby a na rozvoj hudebního programu této školy koncertní křídlo značky 
Petrof.  
Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Nemocnice hospodařila v roce 2020 s finančními prostředky v objemu cca 976 
milionů korun s konečným výsledkem hospodaření +32,089 milionů korun. V tomto 
roce získala nemocnice na další pětileté období akreditaci pro specializační 
vzdělávání pro radiologii, otorinolaryngologii, vnitřní lékařství, anesteziologii, chirurgii  
a ortopedii. Po úspěšném auditu Českého institutu pro akreditaci o.p.s. zahájila další 
pětiletý akreditační cyklus na Oddělení klinických laboratoří. Na oddělení centrální 
sterilizace rovněž úspěšně absolvovala periodický audit společnosti DNV GL dle ISO 
9001. Nemocnici Litoměřice, a.s. bylo do roku 2022 prodlouženo Osvědčení o splnění 
podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta. I přes nepříznivou situaci 
spojenou s celosvětovou pandemií coronaviru, která změnila a ztížila poskytování 
zdravotní péče a znamenala mimořádné výdaje ne např. ochranné prostředky, kyslík, 
budování kovidového oddělení, se podařilo zrealizovat celou řadu investic.  
Z vlastních prostředků bylo realizováno nové angiografické pracoviště včetně výměny 
vzducho-technických jednotek pro toto pracoviště a sousední kardiovaskulární JIP  
za 13 milionů korun. Dále došlo k vybudování nového pracoviště pro zpracování PCR 
testů na oddělení klinických laboratoří, dokončení modernizace výtahů v pavilonu E, 
nákup nového bezdrátového CTG monitoru pro porodnici či vybudování dvou nových 
nadstandardních pokojů na stanici gynekologie. Od října 2020 započala rozsáhlá 
rekonstrukce prostor kardiovaskulární JIP v pavilonu F. Díky podpoře evropských 
fondů se podařilo uskutečnit projekt Zvýšení kvality návazné péče v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. Za cca 27 milionů korun bylo 
v rámci tohoto programu nakoupeno nové přístrojové vybavení pro anesteziologicko 
resuscitační oddělení, centrální operační sály a gastroenterologii. Za dalších  
10 milionů korun bylo z tohoto programu nakoupeno sedm špičkových 
ultrazvukových přístrojů. Z krajských peněz bylo financováno nové vybavení  
na sesterny, lékařské pokoje a denní místnosti pro zaměstnance. Pro zvýšení 
komfortu pacientů byly nakoupena např. elektricky polohovatelná lůžka, převozová 
křesla, sprchovací a koupací lůžka, infuzní pumpy a injektomaty za celkem zhruba  
5,5 milionů korun. S finanční podporou města byl zakoupen nový sanitní vůz  
pro dopravní zdravotní službu. Pandemie koronaviru vyvolala řadu nutných rychlých 
změn a byla pro nemocnici zátěžovou zkouškou. Bylo třeba organizovat a zrealizovat 
restrukturalizaci lůžkového fondu tak, aby bylo možné vybudovat tzv. kovidové 
oddělení. Bylo to na úkor ambulantních lůžek. Všechna nutná aktivita související 
s pandemií znamenala pro nemocnici velké výdaje, které byly vyčísleny na asi  
11 milionů korun. Tyto peníze byly použity zejména na nákup ochranných pomůcek  
a prostředků, na kyslík, dezinfekci či na laboratorní materiál.  
Zahrada Čech s.r.o. 
Začátek výstavní sezóny na Zahradě Čech se odehrával v tradičním duchu, 
uskutečnila se plánovaná výstava Děti a zvířata, zástupci výstaviště se zúčastnili 
mezinárodního veletrhu Holliday World. Avšak jarní otevření známých výstav jako je 
Tržnice Zahrady Čech, Bydlení na zahradě, Autosalon, Mezinárodní výstava psů  
či velmi očekávané Hasičské slavnosti již proběhnout nesmělo. Zahrada Čech byla 
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v těchto smutných dnech plně závislá na podpoře zřizovatele, tj. města Litoměřice. 
Areál nabídnul a zajistil prostory pro testování reprezentativního vzorku populace  
na přítomnost onemocnění Covid19. Nic dalšího se v areálu neodehrálo a menší 
oživení nastalo až v letních měsících. Na konci prázdnin proběhla zajímavá akce 
ve spolupráci s televizí Prima a populárního seriálu Slunečná, kdy se uskutečnil Den 
pro děti a v rámci této akce ještě Rodinný den Města a Městského úřadu Litoměřice  
a Family food festival. Podzimní veletrh Zahrada Čech proběhl za velmi přísných 
hygienických opatření, a byla to však až do konce roku akce poslední. Společnost 
Zahrada Čech utrpěla v důsledku pandemie a následných Nařízeních vlády značné 
ekonomické škody a vyvstala otázka, jakou cestou se bude tato značka a tradice 
ubírat v dalších letech. 
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7. Kulturně-vzdělávací organizace a jejich činnost 
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Oblastní muzeum v Litoměřicích 
Vedení oblastního muzea v Litoměřicích spolu se zřizovatelem a majitelem budovy 
(tj. městem Litoměřice) dlouhodobě usilovali a pracovali na projektu, který umožní 
rozsáhlou rekonstrukci celé historické budovy tzv. Staré radnice čp.171 a také zcela 
nově koncipovat jak stálou, tak i přechodnou expozici. Na konci roku 2020 přišla 
potěšující zpráva, že tato snaha, která s sebou nesla náročnou projekční činnost  
a komunikaci všech zúčastněných stran, se bude od roku 2021 postupně převádět  
do reality. Projekt rekonstrukce uspěl v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu Evropské unie a muzeum čeká dlouhé období budování. Muzeum se 
uzavře veřejnosti až do roku 2023, v této době bude pracovat na nové koncepci 
expozic. Krom stále expozice bude v muzeu do budoucna k vidění i nová koncepce 
řešení vnitřních prostorů. Projekt počítá s prostory původně pronajímané butiku jako 
s novým vstupním prostorem s pokladnami, prodejnou upomínkových předmětů  
a šatnou. Zpřístupněn má být i dvorní trakt, kde dojde k výstavě výtahu do druhého 
patra, v plánu je také využití sklepních prostor k výstavním prostorům. V rámci 
interiéru bude vyčleněn prostor na krátkodobé výstavy, muzejně-pedagogické aktivity, 
přednášky a besedy pro veřejnost. Rekonstrukce obsáhne také zvelebení  
a modernizaci zázemí pro personál a úložné prostory pro výstavní mobiliář. Občané  
a návštěvníci města se mají na co těšit, avšak ke kýženému výsledku ještě čeká 
všechny zúčastněné dlouhá cesta. Na rekonstrukci objektu se podařilo získat částku 
cca 43 milionů korun. Z hlediska činnosti muzea v roce 2020 je třeba opět zmínit 
nelítostný zásah řádícího koronaviru, který na dlouhou dobu akce pro veřejnost 
v muzeu znemožnil anebo v lepším případě zásadně omezil.  
Jelikož se jedná o jeden z nejvýznamnějších stavebních objektů historického jádra 
města, přidáváme do letošního zápisu také krátké připomenutí stavebního vývoje 
objektu: 

Původní radnice vznikla na konci 14. století a ve své hmotě zahrnula  
i kamenná jádra dvou měšťanských domů ze 13. století. Byla vystavena z hladce 
opracovaných kvádru ve stylu vrcholné gotiky, kvádry této stavby dosahují až  
do druhého patra dnešní budovy. Při velkém požáru města v roce 1537 byla poškozena i 
budova radnice. Město se nespokojilo s pouhou opravou, ale přikročilo  
k velkorysé novostavbě, zahrnující i sousední parcelu na náměstí. Soudobými prameny 
za stavitele této budovy označují jakéhosi mistra Pavla, po jeho smrti stavbu dokončil 
mistr jménem Jiří. Budova radnice byla první renesanční stavbou  
v měšťanském prostředí v rámci severních Čech. Její průčelí původně zřejmě  
s bíločerveným sgrafitem završovaly vysoké renesanční štíty, na nichž jsou patrny vlivy 
saské (volutové z náměstí) a italské (obloučkové z Dlouhé ulice) renesance.  
Z podloubí, klenutého původně křížovými klenbami, vedl do radnice nový 
gotickorenesanční portál. Vchod ústil do zvýšené haly s jedinečným vnitřním 
schodištěm na krakorcích a reliéfní výzdobou, datovanou letopočtem 1538 na parapetu 
podesty. Dokončení celé stavby datuje letopočet 1539 na severním pilíři. Ten je dále 
zdoben městským znakem a medailóny s reliéfními bustami měšťanů a měšťanek (s 
nimiž se setkáváme také ve výzdobě schodiště), především však sochou tzv. Rolanda v 
podobě divého muže s kyjem a štítem (plastika byla v r. 1978 nahrazena kopií, originál 
je umístěn v stálé expozici muzea). V dolní části pilíře je  
po pravé straně umístěn železný „loket“, tj. stará délková míra pro potřeby místního 
trhu. 
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Mezi nejzajímavější části interiéru patří kamenné renesanční schodiště  
na konzolách a zasedací síň městské rady s kazetovým stropem a dřevěným obložením 
stěn z roku 1541. Výzdobu táflování tvoří mj. 14 medailonů znázorňujících tehdejší 
představitele města a čtyři české panovníky. 

První větší renovace budovy byla podniknuta už v roce 1662, kdy byly sníženy 
střechy, každý z jejích hřebenů byl opatřen věžičkou a byly opraveny štíty.  
K opravám objektu došlo také v roce 1672 a 1748. I přes opravy objekt postupně 
chátral, a proto byly v roce 1839 městské úřady přesunuty do tzv. Kalicha a budova 
radnice zůstala 12 let prázdná. K jejímu citlivému zrestaurování pro účely krajského 
soudu došlo až v letech 1852-1853. Architekt Jan Kranner respektoval renesanční ráz 
objektu, který doznal nejpodstatnějších změn v rozdělení okenních otvorů. Byly 
odstraněny barokní věžičky a původní renesanční byla opravena. Nepříznivě  
se ovšem budovy dotklo zazdění loubí do Dlouhé ulice, k němuž došlo v letech 1867 a 
1872 a na straně náměstí pak v letech 1873 a 1889. 

V roce 1909 byl krajský soud z budovy přemístěn a o dva roky později byla znovu 
zahájena rekonstrukce – v budově mělo vzniknout městské muzeum. Nutné opravy 
přerušilo vypuknutí první světové války. 16. dubna 1916 se v důsledku působení spodní 
vody zřítil střední sloup podloubí, což přivodilo zřícení celé části průčelí. Stavbě hrozilo 
úplné zničení ještě v roce 1919, kdy tehdejší městská rada hodlala úklidem trosek 
„řešit“ problém nezaměstnanosti. Škoda byla napravena  
s pomocí státních subvencí až po roce 1920. Rekonstrukce byla dokončena roku 1927, 
kdy zde bylo také otevřeno Stadtmuseum. Počátkem 90. let 20. století získala budova 
novou vnější omítku a přízemní prostory byly upraveny pro komerční využití. Až do roku 
2021 probíhaly průběžně jen udržovací práce. (zdroj webové stránky Oblastního muzea 
v Litoměřicích) 

 

 
Zřejmě nejstarší vyobrazení budovy staré radnice od Johanna Wilenbergera z roku 1602.  
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Severočeská galerie výtvarného umění, Oblastní archiv v Litoměřicích 
Výstavní činnost galerie byla narušena neblaze protipandemickými nařízeními, 
výstavní činnost byla na několik měsíců pozastavena. Nejprve byla galerie  
pro veřejnost uzavřena v jarních měsících, a to v období 9.3. až 25.5. 2020  
a v podzimním období to bylo v termínech 18.10. až 18.12. a po týdnu opět až  
do konce roku 2020. Stejný osud čekal i plánované doplňkové činnosti galerie, 
v podstatě veškerá činnost směrem k široké veřejnosti neprobíhala. Celková 
návštěvnost v roce 2020 poklesla na necelých 12 tisíc návštěvníků, což bylo  
o 40 % méně než v předchozím roce. Společenská situace zapříčiněná pandemickou 
krizí vedla k posílení aktivit organizace v on-line prostředí (videozáznamy 
komentovaných prohlídek stálých expozic nebo uzavřených výstav), zprostředkování 
galerijního obsahu prostřednictvím webu (film k výstavě Finis Terrae umístěný  
na portálu Youtube) a posílení pozornosti organizace věnované sociálním sítím.  
Státní oblastní archiv v Litoměřicích 
Také činnost archivu byla poznamenána probíhající pandemií koronaviru. Badatelna 
byla na jaře i na podzim uzavřena a přejímání a inventarizace archiválií bylo mírně 
utlumeno nebo přesunuto na příští rok. Oproti tomu byla zaznamenán výrazný nárůst 
návštěv archivního portálu VadeMeCa. Pracovníci archivu pracovali na vývoji 
archivního softwaru ProArchiv, díky kterému budou zpřístupňovány archiválie.  
Pozornost se upřela zejména na přepisování starých archivních pomůcek do tohoto 
softwaru. Konference a pracovní setkání byla z velké většiny přesunuty do on-line 
světa. 
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8. Církve a jejich činnost 
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Katolická církev 

Jaro 2020 znamenalo pro křesťany a katolíky stejně jako pro všechny ostatní  

ve městě řadu omezení v jejich zaběhnutém a známém životaběhu. Celonárodním 

lockdownem byly nejvíce postiženy oblasti lidského žití, které jsou založeny  

na setkávání. K takovým činnostem se krom kultury a vzdělávání asi nejvíce věnují 

právě církve. Docela výstižně pocity věřících, a nejen jich, vystihl ve svém textu 

zveřejněném v časopisu Sv. Zdislava litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Mimo jiné 

napsal v dubovém čísle výše zmíněného časopisu:  

„Stále a stále, dětem i dospělým, a především sobě, bychom měli připomínat jednu 

hlubokou, a žel, opomíjenou pravdu. Nejsvětější Svátost oltářní není bílé kolečko, 

oplatka. Není žádným sebesvětějším předmětem. On, Kristus, není „to“, aby se jen řeklo: 

„jdu si pro ‚to‘“, ani nemohu jen tvrdit, že je to „ta“ svátost, ve smyslu svaté věci. 

Eucharistie je ON, Kristus, nerozdělený, neumenšený, živě přítomný. Jít v neděli do 

kostela na mši svatou znamená víc než být účasten nábožného obřadu, který navíc lze 

zprostředkovat na dálku on-line, jak už bylo zmíněno. Být na nedělní mši svaté a aktivně 

se jí účastnit vyžaduje citlivé pochopení pro hodnotu návštěvy. Skutečně, Kristus 

navštěvuje mne a já Jeho. Dlouhodobá ztráta tohoto ryze osobního a bezprostředního 

kontaktu se zdá být jedním z velkých nebezpečí nouzových opatření minulých měsíců. 

Hrozilo by totiž, že vymizí cit pro posvátno, vytratila by  

se jakási „vůně“ Ježíšovy kalvarské oběti, jeho sebedarování se až do krajnosti. Toto lidi 

oslovuje a přitahuje. Odevzdal přece všechno, sama sebe, nic si pro sebe neponechal. 

Vnímání Ježíšovy vydanosti, živě připomínané při eucharistické slavnosti, je něco 

jedinečného a pro růst v křesťanské víře věc nepostradatelná tak, jako je každé 

meziosobní setkání „face to face“, resp. „vis-à-vis“ nenahraditelné  

a nenapodobitelné, a proto vyhledávané.“ 

Z dalších jarních událostí roku 2020 si můžeme připomenout například smutné výročí 

takzvané akce K, při které byly v podstatě zlikvidovány mužské a posléze i ženské 

klášterní komunity v Československu. Mužské kláštery byly násilně vylidněny ve dvou 

etapách v roce 1950. Akce namířená proti organizování lidí v řeholních domech byla 

organizována státní mocí a byla namířena proti katolické církvi jako takové, jejíž 

hrozba spočívala v hierarchizované struktuře těchto institucí a její organizovanosti. 

Nemalou roli hrál také velký majetek řeholních domů, neboť církevní majetek se  

na základě přijatých církevních zákonů postupně zestátňoval. Řeholní prostředí 

vzbuzovalo v komunistickém režimu obavy z organizování protistátní činnosti, 

skladování zbraní a konspirace ze strany Vatikánu a západních zemí. V noci  

na 14.dubna byly v celé republice včetně litoměřické diecéze nejdříve obsazeny 

kláštery nejsilnějších řádů – saleziánů, jezuitů, redemptoristů, františkánů a těšitelů. 

O dva týdny později se akce opakovala u ostatních řeholních řádů. Při akci K byly 

zabrány klášterní budovy a majetky, řeholníci byli svezeni do k tomu určených 

sběrných klášterů, kterými byly například klášter v Želivy, Bohosudově, Broumově, 

Hejnicích, Králíkách, Oseku či Hájku u Prahy. Podmínky v centralizačních klášterech 

byly obdobné vězeňskému režimu, řeholníci podstupovali převýchovné snahy, byly 

naprosto izolováni od okolního světa. Řeholníci byly buď převychováni a mohli 
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vykonávat běžnou duchovní službu či civilní povolání, nebo byli posílání do vazby 

nebo dostávali povolávací rozkaz a sloužili u tzv. Pomocných technických praporů 

armády. Nedlouho po mužských klášterech byly zlikvidovány také ženské kláštery. 

V úterý 11.února 2020 oslavil v den Světového dne nemocných litoměřický hospic  

Sv. Štěpána 19.výročí svého vzniku. Při této příležitosti byla generálním vikářem 

Mons. Martinem Davídkem mše svatá.  

Tříkrálová sbírka skončila v litoměřické diecézi úspěchem, když se podařilo vybrat  

na pomoc nemocným a potřebným celkem 3 623 131 korun. Na sbírce, kterou 

celorepublikově organizuje Charita ČR se v diecézi podílelo cca 3000 dobrovolníků. 

V dubnovém čísle časopisu Sv. Zdislava bylo otištěno shrnutí událostí v přehledném 

časovém sledu v diecézi, potažmo biskupském městě Litoměřicích, které byly spojeny 

s pandemií nemoci COVID-19. Toto shrnutí dává možnost pro budoucnost uvědomit 

si, co se ve společnosti v duchovní rovině v této době událo. Níže uvedený text byl 

zkrácen a mírně upraven pro potřeby zápisu do kroniky. V měsíci březnu v souvislosti 

s onemocněním Covid se v životě katolické církve a její organizace staly změny, které 

byly stejně jako v ostatních společenstvích a společenských institucích způsobeny 

řízeným útlumem jakýchkoli sešlostí většího počtu lidí. 

4.března 2020: Výzva diecézánům  

Výzva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k projevu duchovní křesťanské 

solidarity v situaci globálního stavu zdravotní nouze, vyhlášeného kvůli epidemii Světovou 

zdravotnickou organizací.  

 

6.března 2020: Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19 – prohlášení českých  

a moravských biskupů.  

  

10.března 2020: Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví ohledně shromáždění osob  

Výzva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ze dne 10. března 2020 

 

12.března 2020: Změna termínu diecézního setkání mládeže s otcem biskupem 

Z důvodu hrozící epidemie koronaviru rozhodlo vedení diecézního centra mládeže  

se souhlasem litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta o změně termínu 55. 

diecézního setkání mládeže. Setkání se uskuteční 16. 8.–20. 8. 2020 v interdiecézním 

centru života mládeže v Příchovicích.  

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne  

12. března 2020 Výzva litoměřického biskup ze dne 12. března 2020  

 

13. března 2020: Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v čase pandemie Pastorační 

středisko Arcibiskupství pražského připravilo Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu  

v současném nouzovém stavu pandemie COVID-19. 

 

16.března 2020: Organizační opatření pro osmidenní dobu celostátní karantény,  

tj. od pondělí 16. 3. do úterý 24. 3. 2020, vydané litoměřickým biskupem Mons. Janem 
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Baxantem pro všechny duchovní správce a statutární orgány farností a zaměstnance 

Biskupství litoměřického, včetně biskupské kurie. Pastýřský list litoměřického biskupa 

Mons. J. Baxanta, Karanténní oktáv – „osmidenní“ jako příležitost Pastýřský list 

litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ze dne 16. března 2020. 

 

22.března 2020: Katolický týdeník ke stažení zdarma 

Po dobu mimořádných vládních opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, 

kdy bohužel distribuce Katolického týdeníku v různých místech naší země i do zahraničí 

se potýká s obtížemi, mají čtenáři možnost stáhnout si zdarma číslo 12/2020 přímo  

z webových stránek patřících týdeníku.  

 

23. března 2020: Celosvětová síť modlitby s papežem: Naléhavý úmysl Apoštolátu 

modlitby papeže Františka pro dny koronavirové pandemie: Buďme nablízku nemocným 

a rodinám trpícím koronavirovou pandemií a modleme se za pastýře, kteří za této krize 

mají provázet Boží lid.  

Pastoračně-organizační opatření, platné od 24. 3. 2020, až do odvolání – Pastoračně 

organizační opatření vydané litoměřickým biskupem Mons. J. Baxantem v pondělí 23. 

března 2020 pro všechny duchovní správce, statutární orgány farností a zaměstnance 

Biskupství litoměřického, včetně biskupské kurie. 

 

24. března 2020: Duchovní krizová pomoc po telefonu  

ČBK reaguje na tuto mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu 

po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů  

a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie 

potřebují podporu nebo povzbuzení. 

 

25. března 2020: Společná modlitba Otče náš. 

Papež František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v pravé poledne 

společně pomodlili modlitbu Otče náš.  

Dopis litoměřického biskupa mládeži Dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta 

mládeži litoměřické diecéze dne 25. března 2020. 

Polední zvonění a modlitba Páně Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyzval k tomu, 

aby duchovní správci nechali ve svých farnostech zvonit zvony každý den v poledne  

na cca 5 minut jako výzvu k modlitbě Páně „Otče náš“.  

 

29. března 2020: Pastýřský okružní dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta 

Pastýřský okružní dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, určený všem bratřím 

a sestrám, žijícím na území Litoměřické diecéze, ze dne 29. března 2020. 

 

30. března 2020: Biskupství litoměřické dává k dispozici redukovanou verzi původního 

vydání brožury „Křížová cesta Ostré u Úštěku s litoměřickým biskupem Mons. Janem 

Baxantem“. Je určena zejména pro osobní potřebu věřících v době nouzového stavu  

z důvodu pandemie COVID-19. 
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31. března 2020: Dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta všem 

katechumenům, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu.  

 

1. dubna 2020: Celosvětová síť modlitby s papežem-Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby 

papeže Františka na měsíc duben 2020 pro dny koronavirové pandemie: Modleme se za 

nemocné, za trpící lidi.  

 

3. dubna 2020: Oslava Světového dne mládeže na TV Noe  

V době, kdy nemohou být diecézní či děkanátní setkání mládeže, přináší TV Noe  

v sobotu 4. 4. 2020 od 17 hodin krátkou alternativu v podobě studia VSTAŇ!  

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!  

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů: Výzva českých a moravských biskupů 

k oživení staré velikonoční tradice: v době Velikonoční vigilie (na Bílou sobotu) po 

setmění, zapálit za okny domovů svíčku, případně vystavit obraz našeho Pána Ježíše 

Krista, jako svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života. 

 

4. dubna 2020: Dopis adresovaný všem diecézánům od litoměřického biskupa Mons. 

Jana Baxanta k nadcházejícím velikonočním svátkům ze dne 4. dubna 2020. 

 

5. dubna 2020: Květná (pašijová) neděle 

V neděli 5. dubna 2020 slaví církev Květnou (pašijovou) neděli. Letos z důvodu pandemie 

koronaviru bude Květná neděle liturgicky slavena podle Vademeca pro kněze bez účasti 

lidu. Text homilie litoměřického biskupa ke Květné neděli najdete  

na diecézním webu.  

 

7. dubna 2020: Česká republika se připojuje k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze 

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, a to modlitbou, kterou kardinál Dominik Duka, 

předseda ČBK, přednesl před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli  

ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin. 

 

8. dubna 2020: Nový web Velikonoce.cz přibližuje veřejnosti duchovní poselství 

Velikonoc. Lze na něm sledovat programy, které nabízejí místní farní společenství. 

Zároveň je také možné, aby duchovní správce svůj kostel k tomuto webu přihlásil  

a nechal sdílet program, který letos bude probíhat bez přítomnosti veřejnosti (např. on-

line bohoslužby).  

 

9. dubna 2020: Dopis litoměřického biskupa kněžím a jáhnům na Zelený čtvrtek 2020 

Zelený čtvrtek je den, kdy si církev připomíná ustanovení svátosti kněžství  

a eucharistie. Památka Poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek 2020 Homilie 

litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ke mši svaté slavené na památku Poslední 

večeře Páně na Zelený čtvrtek. 

 

10. dubna 2020: Homilie litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k Velkému pátku v 

roce 2020. 
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11. dubna 2020: K letošní Bílé sobotě, kterou prožíváme v omezení karanténních opatření, 

napsal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pastýřskou promluvu s přáním požehnaných 

Velikonoc.  

 

12. dubna 2020: Pro tuto neděli, v níž se církev raduje ze slavného Kristova vzkříšení a 

slaví Boží hod velikonoční, napsal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant homilii určenou 

těm, s nimiž se z důvodu pandemie nemůže při letošní slavnosti osobně setkat. 

 

16. dubna 2020: Ve čtvrtek 16. dubna 2020 dostalo litoměřické biskupství dezinfekční 

prostředky, které věnovala Cesta 121, o.s. K dispozici budou pro farnosti na recepci 

litoměřické biskupské kurie. Děkujeme Cestě 121 za velkorysý dar a pomoc farnostem. 

 

17. dubna 2020: Noc kostelů se uskuteční v pátek 12. června 2020. Vzhledem k složité 

situaci a stále se měnícím pokynům v nouzovém stavu vydalo ústředí Noci kostelů nové 

informace ohledně konání letošního ročníku Noci kostelů. Nejzásadnější změnou bylo 

posunutí termínu konání akce na pátek 12. června 2020. 

 

18. dubna 2020: Dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta adresovaný všem 

kněžím a jáhnům v čase blízkého zpřístupnění bohoslužeb ze dne 18. dubna 2020. 

Pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb Pastorační pravidla 

pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platná v období od 27. dubna  

do 7. června 2020 (ze dne 18. dubna 2020).  

 

20. dubna 2020: Litoměřické biskupství obdrželo darem od Technického klubu mládeže, 

DDM Rozmarýn Litoměřice ochranné štíty. Na Dómský pahorek je přivezl pan Zbyněk 

Rudolf, který je v Technickém klubu vedoucím. Děkujeme za praktický dar  

a pomoc farnostem litoměřické diecéze.  

 

24. dubna 2020: Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené již od 24. dubna Vláda ČR 

na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob 

jsou povolené již ode dneška (24. dubna). Mění se tedy původní datum, které bylo 

stanoveno až na pondělí 27. dubna. 

 

30. dubna 2020: Ve čtvrtek 30. dubna 2020 obdrželo od Cesty 121 litoměřické biskupství 

další várku dezinfekčních prostředků určenou pro farnosti. Děkujeme za dar a pomoc 

farnostem litoměřické diecéze. 

 

1. května 2020: Výzva litoměřického biskupa zaměstnancům k obnovení pracovní 

činnosti 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyzval listem všechny zaměstnance biskupství k 

obnovení pracovní činnosti po skončení nouzového stavu po 17. květnu 2020. 

 

10. května 2020: Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester,  

a proto se ve 12.00 hodin rozezní zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám  

a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.  
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6. června 2020: Zamyšlení v čase doznívající pandemie roku 2020 (část textu viz výše).   

 

V létě 2020 prožíval také církevní život radost z oživení celospolečenských aktivit. 

Bohužel v tuto dobu ale zemřel kněz, děkan, administrátor a posléze děkan farnosti 

v České Kamenici, kanovník litoměřické kapituly sv. Štěpána pan Karel Jordán 

Červený. V sobotu 13. června 2020 se v děkanském kostele sv. Jakuba Většího  

v České Kamenici konalo poslední rozloučení. Zádušní mši svatou celebroval  

za přítomnosti kanovníků litoměřické katedrální kapituly, kněží děčínského vikariátu  

a dalších kněží litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.  Českokamenický kostel byl 

zaplněn nejen nejbližší rodinou, ale i farníky, přáteli, zástupci města a také umělci, se 

kterými se zesnulý často setkával. Po mši svaté byly jeho tělesné ostatky převezeny 

do Litoměřic, kde byly uloženy do hrobky litoměřické kapituly poblíž hrobky 

litoměřických biskupů, kde budou očekávat vzkříšení na konci věku. R. I. P. 

Ke každoročně pořádané akci Noc kostelů se na začátku příprav (v únoru) přihlásilo 

téměř okamžitě 80 kostelů a až do března přibývaly další. Avšak ve chvíli, kdy byl 

vyhlášen nouzový stav, se počet zastavil na čísle 130. Poté se odhlásilo 21 objektů, 

kde pořadatelé usoudili, že u nich nebude možné za nových podmínek Noc kostelů 

zrealizovat. S postupným uvolňováním omezení se však dva dříve odhlášené kostely 

přihlásily znovu a průběžně pak přicházely přihlášky nové, až celkový počet dosáhl 

čísla 183. Akce Noc kostelů, která nesla pořadové číslo 12, se nesla v duchu oslav 

osmistého výročí narození diecézní patronky sv. Zdislavy. Na počest této významné 

církevní osobnosti byly programy tematicky zaměřeny na rodinu a péči o blízké. 

Zejména děti si domů odnesly materiály s pravidly soutěže „Po stopách svaté 

Zdislavy“, která byla vyhlášena pro tento rok litoměřickým biskupstvím k Noci 

kostelů. Z okresů se nejvíce zapojilo Děčínsko, Litoměřicko, Teplicko a Liberecko  

se stejným počtem objektů, jako další pak Českolipsko, Lounsko, Ústecko, 

Jablonecko, Chomutovsko, Mladoboleslavsko, Semilsko, Mělnicko, Nymbursko  

a Jičínsko. 

Ve středu 24. června 2020 se od 10 hodin konala v Doksanech vikariátní konference 

litoměřického a ústeckého vikariátu. Při mši svaté v kostele Narození Panny Marie, 

které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek, a kazatelem byl probošt 

litoměřické kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr., se kněží obou vikariátů loučili  

s dosavadním duchovním správcem doksanské farní kolatury P. Adriánem Pavlem 

Zemkem, O. Praem. P. Zemek po dvanáctiletém působení v Doksanech odešel  

na Svatý kopeček u Olomouce. Přítomní kněží oslavili několik dalších osobních jubileí 

(40 let kněžství emeritního litoměřického generálního vikáře a děkana litoměřické 

kapituly J.M. can. Karla Havelky; 40 let života duchovního správce farnosti Terezín  

P. Wolfganga Horáka O. Praem.; 85 let života trvalého jáhna MVDr. Jana Horníčka 

atd.), které připomněl okrskový vikář J.M. can. Józef Szeliga. 

V podzimním čase se opět po letním uvolnění začali počty nakažených koronavirem 

nebezpečně zvyšovat a opatření spojená s omezováním pohybu a setkávání lidí 

nabírali na rychlosti. Litoměřický biskup v úvodu podzimního vydání časopisu  

Sv. Zdislava napsal výzvu věřícím, kterými podpořil vládní opatření a připomněl jejich 

význam pro křesťansky smýšlející lidi: „Snad nebudu přehánět, když si dovolím tvrdit, 
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že se každého z nás dotýkají omezení nouzového stavu ne zcela příjemně. 

Uvědomujeme si však, především jako zodpovědní lidé a uvědomělí křesťané, že princip 

všech nutných vládou vyhlášených opatření a omezení vzájemných lidských kontaktů 

není v prvé řadě namířen proti naší svobodě, ale ve prospěch zabezpečení zdraví a 

života našich bližních, zvl. nedospělých a starších bratří a sester. Pokud bychom 

chápali vzniklé komplikace v životě našem a našich bližních negativně, tedy jen jako 

útok na naše soukromí a lidskou svobodu, pak každé současné epidemiologické 

opatření bude nepříjemné a otravující. Pozitivní náhled je zcela odlišný. Dodržím 

disciplinovaně i nepříjemné omezující opatření kvůli druhým,  

pro jejich dobro a pak i jako svědectví, které jako křesťané můžeme nyní vydat 

o Kristu a křesťanských zásadách. Ty jsou přece postaveny v první řadě  

na ohleduplnosti vůči bližním, a až v druhém sledu i na zabezpečení svého vlastního 

bytí. Jeví se mi v současné době nutným Vás, drazí bratři a sestry, vybídnout  

ke statečnému vydávání křesťanského svědectví. Nebylo tomu nikdy v časech epidemií 

a různých živelných pohrom jinak, než že následovníci a následovnice Ježíše Krista si 

vymínili, že budou stát v první linii pomoci druhým, postiženým nemocným starým a 

nedospělým bratřím a sestrám. V těchto dnech máme v klidu svého srdce, ale s jasným 

a pevným rozhodnutím pro dobro druhých, se vydat na pomoc potřebným. Děti – 

školáci a studující mládež ve školách, kde se t.č. nevyučuje, ale probíhá distanční výuka, 

jsou tito naši mladí lidé odkázáni na počítače stolní nebo přenosné, tablety a výkonné 

mobily. V rodinách s více dětmi je velkým problémem zajistit potřebné elektronické 

přístroje v dostatečném množství. Našel by se někdo  

z nás, kdo by byl ochoten finančně těmto rodinám přispět? Nemocnice i v naší diecézi 

vyzývají dobrovolníky, aby se přihlásili ku pomoci, neboť zdravotnický personál již 

nestíhá zajistit provoz tak, aby všichni nemocní a postižení byli ošetřeni a obslouženi. 

Napadla někoho z Vás, milí přátelé, ať jste jakéhokoliv věku (samozřejmě dospělého), že 

byste se přihlásili a přiložili ruku k dílu ušlechtilé pomoci? Nemocnice je vždycky velkým 

společenstvím zaměstnanců, a to nejen lékařů a zdravotních sester, které asi málo kdo 

z nás může nahradit, ale je třeba i jiných profesí, zcela běžných, svou povahou 

pomocných a služebných. Převážet nemocné na lůžku  

z jednoho oddělení na druhé, dopravovat nemocniční stravu k pacientům na pokoje, 

vypomoci s hygienou těm méně zdatným nemocným. Zde by mohli najít  

své uplatnění i mladí studenti a studentky v čase mimo svou distanční výuku. 

Vynalézavost ušlechtilých a nadšených mládenců a dívek nezná mezí! Existuje ještě 

celá řada možností, jak nynější stav nouzového stavu druhým lidem ulehčit. Odměna 

pro každého ochotného křesťana a křesťanku je jistá: jednak je to vědomí, že nejsem na 

světě zbytečně, a pak pokoj v srdci plynoucí z toho, že konám to, co by konal na mém 

místě Kristus. A to je přece čas mého života nesmírně zhodnocený! Ujišťuji Vás všechny 

modlitbou a prosím Vás, abychom v modlitbě byli duchovně spojeni všichni.“ 

V době, o které je tato kronika, se ale událo mnoho zajímavého pandemii navzdory. 

Například historická knihovna litoměřického biskupství, jejíž jádro tvoří původní 

soukromá knihovna šestého litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna 

(ve funkci 1760–1789), prochází v posledních letech postupnou katalogizací. 

Výsledkem této práce se stal v těchto dnes dokončený on-line katalog. V srpnu a září 

2020 se katalogizační práce zaměřily na nejstarší část tohoto unikátního knižního 
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souboru, pozornost byla věnována především tzv. prvotiskům (inkunábulím), tedy 

knihám tištěným před r. 1500. Současný soubor inkunábulí uložených v historické 

knihovně biskupství se skládá z 37 děl ve 29 svazcích. Obsahové složení odpovídá 

knihám obvykle obsaženým v bibliotékách náboženských institucí, respektive 

sběratelů z řad vyššího kléru. Jedná se především o díla s náboženskou tematikou 

(32), z nichž je sedm biblí. 

Generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek sloužil v sobotu  

28. listopadu 2020 v kapli gotického hradu v Litoměřicích zádušní mši za českého 

krále a římského císaře Karla IV. Bohoslužba se konala u příležitosti výročního dne 

panovníkovy smrti (29. listopadu 1378). Probíhala v místech hradní gotické kaple, 

kde se zřejmě císař modlil při své návštěvě Litoměřic. Generální vikář poukázal  

na přínos císaře Karla IV. pro Litoměřice, kdy nechal zřídit kapitulní děkanství, 

kapitulu obdařil mnohými vinicemi a statky a rozšířil počet kanovníků až na dvanáct 

členů. Vyzdvihl též potřebu myslet také na naše dnešní politické představitele, 

modlitbu  

za ně a jejich počínání. Připomínka přítomnosti Karla IV. v litoměřickém hradu  

se koná každoročně již od roku 2013 a letos poprvé se pro zájemce přenášela on-line  

na sociálních sítích. Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice spolupracuje 

dlouhodobě se Zdravým městem Litoměřice. Velmi intenzivní spolupráce probíhala  

na jaře i na podzim 2020 v souvislosti s nastalou koronavirovou pandemií. 

Dobrovolníci nakupovali seniorům potřebné potraviny, drogerii či léky. Významnou 

měrou se podíleli při přípravě plošném testování na protilátky nového onemocnění 

covid-19, které se uskutečnilo na Zahradě Čech.  Podzimní vlna koronaviru ukázala, 

že stále více lidem není pomoc ostatním cizí. Hlásili se noví dobrovolníci, kteří 

nabízeli svůj čas a zkušenosti. Několik dobrovolníků pomáhalo Krajské hygienické 

stanici  

s trasováním. Své působení našli i v litoměřické nemocnici, jak na zdravotnické, tak  

i nezdravotnické pozici. Dobrovolníci z diecézní charity pomáhali s doučováním dětí 

cizinců, neboť tyto děti s nedokonalými jazykovými dovednostmi měly problémy 

s distanční výukou. Město Litoměřice každoročně pořádá společenský večer, během 

kterého oceňuje dobrovolníky. Letošní setkání nezištných pomocníků se zástupci 

města se odehrálo poslední zářijový den v litoměřickém hradu. Mezi zúčastněnými 

nechyběli ani ti z Diecézní charity Litoměřice. Celkem Dobrovolnické centrum 

nominovalo 42 osob.     

 

 

Českobratrská církev evangelická v Litoměřicích 

Krom své základní činnosti (bohoslužby, kázaní, setkání s věřícími atd.)  

je v Litoměřicích nejvíce vidět a slyšet o činnosti střediska křesťanské pomoci 

Diakonie. Jedná se o v současné době o nabídku služeb směřujících k pomoci  

a podpoře sociálně slabým a lidem s nejrůznějším hendikepem. Diakonie je řízena 

správní radou, která se v roce 2020 řádně sešla z důvodu koronavirových omezení jen 

3 x, ostatní jednání byla vedena takzvaně per rollam. Jednotlivý členové se ale 

operativně a průběžně scházeli, jak to vyžadoval nepřerušený provoz jednotlivých 

pracovišť. Každá služba provozovaná Diakonií Litoměřice se řídila jinými pravidly, 
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vycházejícími z vládních nařízení v daný čas pro daný typ zařízení. Z Výroční zprávy 

se dozvídáme, že například provoz restaurace v Terezíně zachraňoval provoz 

chráněného bydlení dodávkami jídla a také pomohl finančně překlenout některé další 

provozy napříč Diakonií. Na začátku roku 2020 ještě proběhl Diakonický ples, ale 

tradiční aukce s Chantal Poullain už se konala „jen“ v online podobě. On-line aukce 

nakonec vynesla neuvěřitelných 576 287 Kč. Tam, kde se musel provoz omezit, byl 

čas využit pro různé očisty, rekonstrukce a modernizace. Nově byly dílny 

provozovány pro zemitější aktivity.  I přes covidové obtíže se podařilo zřídit nové 

dílny, dřevodílnu a nábytkovou dílnu, které využívají hlavně klienti/muži. Potravinová 

banka a výpomoc s nákupy byla hodně frekventovanou činností. Včasné karantény  

a snížení počtu pracovníků na jednom místě bylo jedním z nejúčinnějších opatření 

pro to, aby se u nás nikde covid nerozpínal. Chráněné bydlení a azylový Domov  

pro matky s dětmi chránil své obyvatele velmi svědomitě. Podařilo se, že i samotní 

obyvatelé přistoupili k opatřením velmi zodpovědně. Sbírkou Krabice online  

se podařilo získat peníze na nákup lepšího wi-fi připojení a tabletů tak. Aby i děti žijící 

v azylovém domě měly srovnatelnou možnost účastnit se distanční výuky. Kromě 

covidu, kdy se nás na různých úrovních dotýkaly lidské ztráty. Mezi vší tou bídou 

s pandemií pocítilo středisko Diakonie i jedno velké pozitivní překvapení. Na začátku 

roku 2020 sice obdržela zprávu o neúspěchu naší žádosti na rekonstrukci domu  

v Kamýcké, ale ve druhé polovině roku, po navýšení alokované částky z evropských 

peněz, byla tato rekonstrukce opět vrácena do hry. Projekt Chráněné bydlení na míru 

byl proto znovu oprášen a potvrzen. Ukončení akce této rekonstrukce bylo 

naplánováno na podzim roku 2022. Díky covid dotacím na krachující hospodářské 

aktivity, obrovské dřině restaurace a finanční podpoře dárců, skončilo středisko  

v zisku. Máme tak další potřebné finanční prostředky na spoluúčast k tomuto 25 mil. 

evropskému projektu podpořeného z IROP.   
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9. Sport 
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Ve městě působí množství sportovních klubů, zde je tabulka sportovních spolků 
působících na území města v roce 2020.   

spolek 

počet 
členů 

celkem dospělí 
děti a 

mládež 

Slavoj Litoměřice, z.s. 581 204 377 

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP   436 275 161 

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 398 243 155 

HC Stadion Litoměřice, z. s.  268 55 213 

FK Litoměřicko, z.s. 252 58 194 

Taneční škola Funky Dangers z. s. 252 9 243 

Plavecký klub Litoměřice, z. s.  243 28 215 

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 204 57 147 

TJ Sokol Litoměřice 196 152 44 

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 165 0 165 

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. 137 1 136 

TJ Slovan Litoměřice z.s. 130 35 95 

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 129 48 81 

Cyklistický klub Slavoj Terezín, zapsaný spolek  126 69 57 

DMC Revolution, z.s.  117 1 116 

Sport Judo Litoměřice, z.s. 116 12 104 

Karatedó Steklý, z.s. 113 19 94 

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 107 24 83 

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice 87 8 79 

LTM Bikers  71 39 32 

Beach Club Litoměřice - spolek 69 48 21 

Trampolíny Litoměřice, z.s. 68 12 56 

Litoměřická šachová škola spolek 57 4 53 

SK Box Litoměřice, z.s. 55 25 30 

Isshin Kan z.s. 53 10 43 

TAPOS Litoměřice, z.s. 51 18 33 

Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.  49 39 10 

Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 49 29 20 

KRK triatlon z.s. 48 26 22 

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 45 28 17 

JC Litokan Litoměřice, z.s. 40 5 35 

Spolek Stáje Čeřeniště 39 7 32 

Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate 34 16 18 

Správná parta z.s. 14 1 13 
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Rok 2020 byl pro amatérský sport velice těžký. Kvůli protiepidemickým opatřením  

se mohlo sportovat od ledna do začátku března a pak od května do září. Mnoho 

zejména halových sportů se ale v létě neprovozuje. Sportovci i kluby museli 

improvizovat a najít takové cesty pro trénink, které nebyly v rozporu s opatřeními 

proti šíření nemoci covid-sars-2019. Mnohem více se chodilo trénovat ven  

a po předčasně ukončených sezónách mnoha soutěží se všichni těšili na začátek 

nových soutěží v září. Bohužel covid byl proti a s výjimkou několika profesionálních 

soutěží, které se mohly konat pouze bez diváků, byla sportovní sezóna 2020/2021 

kompletně zrušena.  

Anketa Nejúspěšnější sportovec a kolektiv okresu Litoměřice za rok 2019: Adam 

Lacko, závodník roudnické Buggyry Racing, je novým sportovním králem Litoměřicka. 

V anketě Sportovec regionu za rok 2019 sesadil teprve podruhé  

za posledních deset let házenkáře Jiřího Motla. Ten skončil až šestý. Druhé místo 

patří šermíři Michalu Čuprovi, třetí skončil jiný házenkář, Václav Klimt. 

V první polovině března stopla koronavirová pandemie a vládní nařízení slavnostní 

vyhlášení až v den konání akce, dekorování vítězů se tak muselo odložit téměř o půl 

roku. I v sále hotelu Koruna v Roudnici nad Labem se oceňovalo ve skromných 

podmínkách. Počet hostů se musel vměstnat do stovky, přesto nechyběla, krom 

sportovců, řada významných jmen. Moderátorem akce byl známý sportovní 

komentátor Petr Vichnar, mezi předávajícími nechyběl krajský předseda České unie 

sportu Zdeněk Kubec či starosta pořádajícího města František Padělek. Od roku 

2010 nevyhrál anketu nikdo jiný než Jiří Motl (8x) a Adam Lacko, jenž kromě roku 

2016 podruhé sesadil zdánlivě neporazitelného házenkáře. Vzhledem k nedávno 

odstartované sezóně tahačů však musel Lacka, jenž byl na cestě do zahraničí na 

další závody, zastoupit kolega David Vršecký. 

„Mám velkou radost, že se mi už poněkolikáté podařilo vyhrát tuto anketu. Ačkoliv  

je vyhlášení po tak dlouhé pauze, zapříčiněné koronavirem, je to fajn, protože  

si člověk připomene loňský rok a výsledky, jichž dosáhl,“ vzkázal alespoň na dálku 

Lacko. „Mrzí mě, že se nemohu vyhlášení účastnit osobně, ale momentálně nám 

začala sezóna a v této chvíli jsme na cestě na další závody do zahraničí. Chtěl bych 

alespoň poděkovat všem, kdo mi dali svůj hlas.“ 

Kromě elitní trojice bylo vyhlášeno ještě čtvrté až desáté místo, nejlepší pětice  

se vyhlašovala také mezi mládežníky. Zde kraloval plavec Vojtěch Netrh před dalším 

zástupcem lovosických Lovců Jaroslavem Trkovským, bronz bere veslař Matouš 

Bělohlávek. Trio nejlepších nakráčelo na pódium i v kolektivech. Mezi mládeží  

se mohli radovat starší žáci veslařského klubu Slavoj Litoměřice, za nimi skončily 

mladé basketbalistky Slovanu, jež si zahrály Euroligu, a také kickboxeři z Lovosic. 

Bronz mezi dospělými brali litoměřičtí hokejisté, stříbro patří opět házenkářům,  

z titulu se raduje Sport Judo Litoměřice. Z konkurenčního Litokanu byla čtenáři 

zvolena Hvězda deníku, jíž se stal Vít Šarboch. Ten tak ovládl jedinou kategorii, 

ve které se počítají jen hlasy čtenářů. 
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Komise složená z představitelů České unie sportu a zástupců Deníku rozhodovala,  

s přihlédnutím k hlasu čtenářů, kromě zmíněných kategoriích také o nejlepším 

trenérovi, veteránovi a handicapovaném sportovci. První kategorii ovládlo duo Daniel 

Tvrzník David Bruk, vedoucí hokejisty Litoměřic. Mezi veterány triumfoval biketrialista 

Tomáš Zedek. Handicapovaným Sportovcem Litoměřicka se stal nevidomý plavec 

ASK Lovosice Miroslav Smrčka. 

Kromě zmíněného primátora či krajského předsedy České unie sportu předávali 

ocenění i další zástupci měst či sponzorů. Mezi ty patřily Ústecký kraj, města 

Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem, ale i mnohé firmy a instituce. Těmi byly 

Tauchmanová GlassArt, SVS, Schoeller Křešice, Glanztoff Bohemia, Pivovar Rohozec, 

Revi plus, TPC Industry, Nadační fond Kalich, Jotis či Univerzita Karlova. 

Jednotlivci dospělí:  

1. Adam Lacko (motorismus, Buggyra Racing Roudnice n. L.),  

2. Michal Čupr (šerm, Slavoj Litoměřice),  

3. Václav Klimt (házená, Lovci Lovosice),  

4. Daniel Voženílek (hokej, HC Stadion Litoměřice),  

5. Jan Svoboda (judo, Sport Judo Litoměřice),  

6. Jiří Motl (házená, Lovci Lovosice),  

7. Markus Korkiakoski (hokej, HC Stadion Litoměřice),  

8. Jan Karlovský (basketbal, Slavoj BK Litoměřice),  

9. Raina Smith (basketbal, Slovan Litoměřice),  

10. Jiří Vokoun (fotbal, SK Štětí) 

 

Jednotlivci mládež:  

1. Vojtěch Netrh (plavání, Plavecký klub Litoměřice),  

2. Jaroslav Trkovský (házená, Lovci Lovosice),  

3. Matouš Bělohlávek (veslování, VK Slavoj Litoměřice),  

4. Gabriela Kočí (skoky na trampolíně, Trampolíny Litoměřice),  

5. Adéla Jirásková (karate, Karatedó Steklý) 

 

Kolektiv dospělí:  

1.Sport Judo Litoměřice (judo),  

2. Lovci Lovosice (házená),  

3. Stadion Litoměřice (hokej) 
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Kolektiv mládež:  

1. VK Slavoj Litoměřice starší žáci (veslování),  

2. Slovan Litoměřice U15 (basketbal dívky),  

3. Sportovní klub kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O. (kickbox) 

 

Trenér: Daniel Tvrzník a David Bruk (hokej, Stadion Litoměřice) 

Masters: Tomáš Zedek (biketrial, Slavoj Litoměřice)  

Handicapovaný sportovec: Miroslav Smrčka (plavání, ASK Lovosice) 

Hvězda deníku: Vít Šarboch (judo, Judo club LITOKAN Litoměřice)  
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10. Volby 
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Druhého a třetího října 2020 se konaly jediné volby v tomto roce, a to volby  
do krajských zastupitelstev. Jako všechno ostatní v tomto roce byly ovlivněny 
epidemií koronaviru a částečně proběhly za zvláštních opatření, jež měla zamezit 
šíření nemoci. Lidé, jimž byla nařízena izolace, nebo karanténa (v době voleb jich bylo 
v okrese cca 400) měli možnost volit buď ve speciální volební místnosti kvůli tomu 
zřízené na výstavišti Zahrady Čech, nebo k nim mohla na objednání přijet speciální 
mobilní volební komise.  
Volby v Ústeckém kraji očekávaně ovládlo hnutí ANO, které české politice dominuje 
už několik let. Získalo necelých 26 procent hlasů. Lidí, kteří v regionu mohli přijít  
k volbám, je zhruba 650 tisíc, z nich skutečně dorazilo i přes pandemii 31 procent. 
Druhá skončila ODS s 12 procenty hlasů. V těsném závěsu je s 11procentním 
výsledkem následují Starostové a nezávislí (STAN) a Piráti, kteří získali zhruba  
o procento méně hlasů. Nad pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva 
se vyhoupli v tomto pořadí ještě SPD, komunisté, Spojenci pro kraj a Lepší Sever.  
Ani na jeden mandát nedosáhla ČSSD i Trikolóra. Ve vedení kraje tak po osmi letech 
končí komunisté, kteří oproti minulým volbám ztratili 9 mandátů. 
Předvolební průzkumy přisoudily hnutí ANO v Ústeckém kraji zisk až třiceti procent. 
Reálný výsledek je nepatrně nižší, hnutí Andreje Babiše získalo necelých 26 procent.  
I tak se podle politologů jedná o velmi dobrý výsledek a vládnoucí krajská koalice se 
bez účasti ANO nejspíš neobejde.  
Co do volebního zisku si silně pohoršila KSČM. Získala čtyři mandáty, obhajovala jich 
přitom třináct. Podle politologů straně uškodila absence hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka, který už nekandidoval, i jednání strany na celorepublikové úrovni, které její 
voliči neschvalují.   
Ještě větší výprask si z krajských voleb odnáší ČSSD. „Kdyby někdo před rokem 
odhadoval, že vládnoucí strana, která spravuje ministerstvo vnitra a zahraničí, získá 
tři procenta hlasů, byl by možná označen za blázna. Dnes je to ale politická realita  
a možná poslední varování pro sociální demokracii před parlamentními volbami. 
V povolebních jednáních byla domluvena koalice ANO 2011, ODS a Spojenci pro kraj, 
která disponovala většinou 29 hlasů. Následně byl hejtmanem 16. listopadu zvolen 
lídr hnutí ANO 2011 v Ústeckém kraji pan Jan Schiller. 
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Výsledky voleb v kraji: 
Volební účast byla 31,3 %. Potřebných pět procent pro zisk alespoň jednoho z 55 
mandátů získalo osm politických subjektů. 
 
 
Přehled zisků hlasů kandidátek, které překročily 5% hranici: 

Kandidátní listina 
Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

číslo název 

50 ANO 2011 51 746 25,88 

33 Občanská demokratická strana 24 739 12,37 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 22 339 11,17 

19 Česká pirátská strana 20 173 10,09 

16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 17 874 8,94 

63 Komunistická strana Čech a Moravy 12 522 6,26 

77 Spojenci pro kraj 12 220 6,11 

42 LEPŠÍ SEVER 11 953 5,97 

 
Přehled zisků mandátů v krajském zastupitelstvu: 

Kandidátní listina 
Počet 

mandátů 
v % 

číslo název 

50 ANO 2011 17 30,91 

33 Občanská demokratická strana 8 14,55 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 12,73 

19 Česká pirátská strana 6 10,91 

16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 5 9,09 

63 Komunistická strana Čech a Moravy 4 7,27 

77 Spojenci pro kraj 4 7,27 

42 LEPŠÍ SEVER 4 7,27 

Celkem 55 100,00 
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Výsledky voleb v Litoměřicích: 
Výsledky voleb ve městě Litoměřice se od konečného výsledku v kraji mírně liší. 
Volební účast byla jako vždy vyšší než krajský průměr, a to 39,54 %. Procentní 
rozdělení hlasů bylo následovné: 
 

Kandidátní listina 
Počet 

platných hlasů 
v % 

číslo název 

50 ANO 2011 1608 21,85 

33 Občanská demokratická strana 1198 16,27 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 620 8,42 

19 Česká pirátská strana 1146 15,57 

16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 469 6,37 

63 Komunistická strana Čech a Moravy 446 6,06 

77 Spojenci pro kraj 496 6,74 

42 Česká str. sociálně demokratická 436 5,92 

41 Severočeši.cz 395 5,36 

 
 
Z tabulky je zřejmé, že na rozdíl od výsledků v celém kraji byl náskok vítězného hnutí 
ANO menší. Piráti získali nadprůměrný počet hlasů oproti kraji a pětiprocentní hranici 
překročily i strany, které se do zastupitelstva kraje nedostaly, ČSSD a Severočeši.cz.  
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11. Počasí a přírodní poměry 
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Rok 2020 byl ve srovnání s předchozími roky chladnější a vlhčí. I tak byla ale 
průměrná teplota o 1,5 °C vyšší oproti dlouhodobému průměru. Pro rok 2020 bylo 
charakteristické teplo a přívalové deště. Díky nim se podařilo zachránit přírodu  
od sucha, ale nese to s sebou jeden problém, se kterým se potýkat neumíme, a sice 
zadržování vody v krajině. Kvůli vypařování a rychlému odtoku se srážky dostanou 
pod povrch do zhruba 40 centimetrů, ale hlouběji často ne. I tak rok 2020 vybočoval z 
řady let 2015 až 2019. Vyloženě deštivý přelom jara a léta přinesl v červnu  
v průměru více než 15 centimetrů srážek po celé zemi. V roce 2020 v Česku napršelo 
735 milimetrů srážek, což je nejvíce za posledních 10 let. Naposledy v roce 2010 
napršelo o zhruba 120 mm více. Například ve srovnání s vyloženě suchým rokem 
2018 napršelo o více než třetinu. Bylo také více větrno a byly zaznamenávány velké 
nárazy větru. Namátkou se dá zmínit orkán Sabine, který se zkraje roku prohnal 
Českem. Nárazy větru i v nížinách dosahovaly sta kilometrů v hodině. Opakovaně 
však náhlé poryvy překračovaly hranici 20 metrů za sekundu. Nad tuto hodnotu 
hovoříme o vichřicích. 

Po velmi suchých létech byl deštivější rok 2020 na Litoměřicku příjemným osvěžením 
hlavně pro přírodu. Na porostech a lesích v okolí města bylo více vláhy znát na první 
pohled. Žádné velké extrémy v tomto roce nebyly, ale všeobecně bylo více větrno.       

Detailní údaje o počasí jsou v této kapitole převzaty z údajů meteorologické stanice  
v blízkých Doksanech.  

Zima: podobně jako v předchozích letech, byla zima relativně teplá bez nějakých 
dlouhých období mrazu. Sníh padal pouze jeden den, ale do druhého dne se neudržel. 
Na rozdíl od mrazu a sněhu bylo dost větru. Větrných dní bylo v lednu sedm z toho 
pět s nárazy přes 50 km/h (rekordy padly 10. 54 km/h a 28. 79 km/h). V únoru bylo 
velmi větrno 20 dní v měsíci. 10. února byl zaznamenán rekordní náraz větru o 
rychlosti 105 km/h a v ten samý den i rekordní teplota + 13°C. Celý poslední únorový 
týden byl velmi větrný s rekordy 83 a 94 km/h 21., resp. 23. února. Závěr zimy byl 
opět větrný, ale také teplý a bohatý na srážky. Teploty se přes 10 °C vyšplhaly celkem 
15x.  

Jaro: jaro se nejprve ohlásilo zimou. První jarní týden byl v noci velmi chladný 
s teplotami k–10 °C. Nejnižší teplotní rekord padl 23. -9,8 °C a 30. -5,6°C. Bylo ale 
slunečno, proto se přes den teploty šplhaly až nad 15 stupňů. Poslední březnový den 
napadlo dokonce trochu sněhu. V dubnu převládalo krásné slunečné počasí.  
To znamenalo, že v noci byly teploty běžně i lehce pod nulou (15x v měsíci)  
a odpoledne vyšplhaly klidně nad dvacet °C (12x v měsíci). Rekordní mínusové 
teploty byly zaznamenány 1. -10,2 °C, 2. -8,5 °C, 3. – 4,1°C. Zároveň bylo stále 
poměrně větrno. Květen byl teplotně průměrný, mrazy udeřily dvakrát, ale nebylo to 
nic hrozného. 23. květnový den byl velmi deštivý se 14 mm srážek. Červen začal 
teplými a větrnými dny a zbytek měsíce byl celkem vlhký – srážky byly zaznamenány 
v osmnácti červnových dnech.  

Léto: začalo pro rok 2020 tradičně, bylo slunečno a větrno, teploty lehce 
nadprůměrné. Mezi 12. a 14. dnem v červenci klesaly ranní teploty netradičně nízko 
(13. padl negativní teplotní rekord 4,6 °C). Teploty nad 30 °C byly v červenci 
zaznamenány pouze 3x. V srpnu to ale bylo jinak, nad 30 °C vyšplhaly teploty celkem 
desetkrát. Celý druhý srpnový týden byl tropický s teplotami k 35°C. Teplotní rekord 
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padl ale pouze 21. srpna 34,9°C. Srážkově byl srpen nadprůměrný a relativně velké 
množství deště na závěr měsíce ztížilo zemědělcům sklizeň.  Zbytek léta v září byl 
teplotně nadprůměrný, 15. a 16. padly teplotní rekordy 32,5 °C a 30,2 °C.  

Podzim: začal deštivě, 26. září napršelo pro ten den rekordních 33,3 mm srážek  
a podobné počastí bylo s výjimkou prvního týdne i v říjnu, kdy byly srážky 
zaznamenány 20krát. Teplotně byl říjen spíše průměrný, první mrazíky se objevily ale 
až 13. Teplá vlna přišla ještě začátkem listopadu, kdy druhý listopadový den dosáhla 
teplota rekordní meze 18,9 °C, ale už sedmého listopadu byla maximální denní 
teplota pouhé 3 °C a celý poslední listopadový týden bylo velice chladno s teplotami 
kolem bodu mrazu a toto počasí přetrvalo i v prvních dnech v prosinci – žádný sníh 
ale nenapadl. Následně přišlo oteplení a až do Vánoc byly teploty spíše nadprůměrné. 
V roce 2020 byl zaznamenán nejteplejší štědrý den +11,8°C. Sníh nepadal ani 
v posledním měsíci v roce. To znamená, že za rok 2020 padal sníh pouze dvakrát  
a ten samý ten i roztál.  
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Prameny 

Kronikáři čerpali z tištěných i elektronických médií jmenovitě: 

• Časopis Sv. Zdislava 

• Dnešní Litoměřicko  

• Litoměřický deník 

• Litoměřicko24 

• Radniční zpravodaj 

• Údaje českého statistického úřadu 

• Údaje českého hydrometeorologického ústavu 

• Výroční zprávy: města Litoměřice, Státního oblastního archivu, Severočeské 

galerie výtvarného umění, Oblastního muzea v Litoměřicích, Diakonie 

• Webové stránky: město Litoměřice, Biskupství litoměřické, pořádaných akcí, 

litomericko24, 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 

 


