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1. Historický kontext 

 

Hlavní celosvětové události roku 2016 

Rok 2016 byl bohatý na události, které mohou mít dlouhodobý vliv na celosvětové 
dění. 

Válka v Sýrii: pokračovala tragická válka v Sýrii, do které se významnou měrou 
zapojilo v roce 2016 i Rusko a Turecko. Válka bohužel ještě zdaleka není 
rozhodnutá, ale v roce 2016 výrazně posílila pozice původního režimu prezidenta 
Bašára Asada na úkor protivládních vzbouřenců a takzvaného Islámského státu 
(IS). Do konce roku 2015 si konflikt vyžádal přes 250 000 obětí, 4 miliony Syřanů 
uprchly do zahraničí a přes 7 milionů lidí jsou uprchlíky uvnitř Sýrie.  

Stejně jako v Sýrii, tak i v Iráku došlo během roku 2016 ke ztrátě pozic 
takzvaného Islámského státu (IS). I přesto se radikálním islamistům podařilo 
uskutečnit množství teroristických útoků na středním východě a v Evropě. S 
těmito konflikty úzce souvisí uprchlická krize. Většina uprchlíků míří do Německa, 
nebo skandinávských zemí. Jejich počty se proti roku 2015 podařilo významně 
snížit. I tak je ale ochrana vnějších hranic EU velice složitá a nedokonalá.  

Vzestup radikalismu: v celé Evropě stoupl v roce 2016 vliv radikálních politických 
uskupení. Hlavní příčinou je uprchlická krize a strach z agresivního islamismu. 
Vztahy mezi Západem a Ruskem se v roce 2016 nepodařilo nijak zlepšit zejména 
díky zamrzlému konfliktu na východě Ukrajiny, neuznané anexi Krymu a zapojení 
Ruska do války v Sýrii. Rusko na obchodní sankce reaguje zvýšenou 
propagandou a agresivitou zejména v činnosti tajných služeb. Radikalizoval se 
též režim v Turecku, kde došlo v červenci k neúspěšnému pokusu o vojenský 
převrat. Za demokraticky zvolenou vládu se postavila řada světových politiků, 
někteří z nich ale varovali tamního prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby 
nezneužil situace k likvidaci svých kritiků. Po zmaření puče zahájily úřady 
rozsáhlé zatýkání, při kterém bylo více než 125 000 lidí propuštěno nebo 
postaveno mimo službu a 36 000 lidí skončilo ve vězení.  

Hlavní politickou událostí v Evropské Unii bylo referendum ve Velké Británii o 
vystoupení z EU – takzvaný Brexit. V červnu překvapila svět zpráva o výsledcích 
britského referenda, kde se celostátně vyslovilo pro odchod z Evropské unie 
téměř 52 procent Britů. Britského referenda o Evropské unii se zúčastnilo 72,1 
procenta voličů. Jak se ukázalo, s tímto výsledkem nikdo moc nepočítal (včetně 
hlavních propagátorů Brexitu ve Velké Británii) a do konce roku 2016 nebyl 
zveřejněn žádný podrobný plán, jak bude odchod Velké Británie z EU vypadat. 

Rok 2016 byl rokem, kdy se v USA volil 45. prezident. Po velice vypjaté kampani 
nakonec zvítězil Donald Trump z republikánské strany, který porazil demokratku 
Hilary Clintonovou. Pro mnohé voliče představuje Trump změnu dosavadního 
politického systému v USA. Následující roky ukážou, jestli dokáže 45. americký 
prezident naplnit sliby z jeho kampaně. 
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Hlavní události v České republice v roce 2016 

Rok 2016 přinesl nespočet událostí, o nichž se v Česku dlouho mluvilo a psalo či 
stále ještě diskutuje. 

Prezident Miloš Zeman v březnu přivítal na Pražském hradě svůj čínský protějšek 
Si Ťin-pchinga. Šlo o vůbec první návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky v 
historii Česka. Hlavním důvodem bylo podepsání dokumentů, které by měly v 
nadcházejících letech přivést do českých firem investice v hodnotě stovek miliard 
korun. Přítomnost čínské hlavy státu ale vyvolala ve společnosti spory mezi 
stoupenci Číny a ochránci lidských práv v Tibetu, které v průběhu roku pronikly i 
do tuzemské politiky. Tyto spory vzplály znovu na podzim, kdy do Prahy 
přicestoval tibetský duchovní představitel dalajlama, kterého oficiálně přijal ministr 
kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). V reakci na to vydali nejvyšší čeští ústavní 
činitelé prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je 
Tibet součástí. Obhájce čínských zájmů Zeman navíc údajně ještě předtím 
Hermanovi pohrozil, že setká-li se s dalajlamou, „za trest“ neudělí jeho strýci 
Jiřímu Bradymu 28. října státní vyznamenání. Brady nakonec ocenění od 
prezidenta skutečně nedostal.  

Na jaře se na veřejnosti začaly objevovat informace o plánované reorganizaci 
policie, která měla sloučit protimafiánský (ÚOOZ) a protikorupční útvar (ÚOKFK). 
Se spojením policejních jednotek tehdy nesouhlasilo vedení státního 
zastupitelství a šéf ÚOOZ Robert Šlachta, který na svoji funkci rezignoval a po 21 
letech odešel do civilu. Plán na reorganizaci rovněž způsobil spor uvnitř vládní 
koalice, který v červnu téměř vedl k jejímu rozpadu. K policejní reformě nakonec 
došlo o měsíc později, než bylo původně zamýšleno. Prvního srpna vznikla 
Národní centrála proti organizovanému zločinu, která se zabývá například 
korupcí, terorismem, extremismem, migrací či rozsáhlou hospodářskou 
kriminalitou. 

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ani letos zatím nenašel článek „Hitler je gentleman“, 
který podle Zemana měl napsat spisovatel Ferdinand Peroutka v časopise 
Přítomnost ve 30. letech. Spor mezi Hradem a vnučkou českého publicisty Terezií 
Kaslovou, která s tvrzením nesouhlasí, tak musel rozhodnout soud. Ten dal 
Kaslové za pravdu a pravomocně nařídil Kanceláři prezidenta republiky, aby se 
za Zemanův výrok do sedmi dnů omluvila a omluvu na 30 dnů zveřejnila i na 
internetových stránkách Hradu. K tomu ovšem nedošlo, neboť prezident na 
existenci článku stále trvá. K omluvě kancelář nepřiměla ani stotisícová pokuta od 
exekutora. Kaslová tak podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který na podzim 
rozhodl, že Hrad se zatím pravomocnému rozsudku podřídit nemusí, neboť by mu 
„nenávratně vyřčená omluva mohla způsobit závažnou újmu“.  

Říjnové krajské volby naprosto změnily zabarvení politické mapy Česka. Sociální 
demokracii, která do té doby ovládala většinu regionů, postihla pohroma v podobě 
drtivé porážky s ANO, které zvítězilo v devíti krajích. A ačkoliv povolební 
vyjednávání dominanci hnutí Andreje Babiše zmírnilo, ČSSD přesto zůstala 
daleko za očekáváním. Velké ztráty počítala v krajských volbách i KSČM, jež 
přišla o více než polovinu mandátů. 

Výsledek krajských voleb a blížící se parlamentní volby jitřily vztahy mezi dvěma 
nejvýše postavenými členy vlády. Přesto společně udávali směr nejstabilnější 
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vládě za poslední léta, která v roce 2017 takřka v původním složení vstoupí do 
posledního roku svého volebního období. 

Velký dopad na běžný život občanů mělo spuštění elektronické evidence tržeb 
(EET). Od prosince 2016 musí všechny restaurace a hotely vydávat účtenky, 
které jsou online evidovány finanční správou. V následujících dvou letech se tato 
povinnost rozšíří i na další odvětví podnikání. Zákonodárci též v roce 2016 
schválili nekuřácký zákon, který od května 2017 zakáže kouření ve všech 
veřejných prostorách. 
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Projev prezidenta Miloše Zemana z 26. 12. 2016 na zámku v Lánech 

  
Prezident Miloš Zeman přednesl 26. prosince 2016 vánoční poselství ze zámku 
v Lánech. 

„Vážení a milí spoluobčané, 

setkáváme se opět po roce, abychom společně přemýšleli nad tím, co se v tomto 
roce událo. Víte, o nás Češích se říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě, a že 
když nám někdo podá sklenici, která je z poloviny naplněná, tak každý Čech řekne, 
že ta sklenice je poloprázdná, a nikdo z nás neřekne, že je poloplná. Přesto se 
domnívám, že máme důvod k radosti. 

Už minulý rok jsem vám říkal, že skončila blbá nálada, a události posledního roku to 
potvrzují. Jaké mám pro to důvody: za prvé, poměrně dobře šlape naše ekonomika, i 
když hospodářský růst se proti minulému roku poněkud zpomalil. Ale k čemu by nám 
byl hospodářský růst, kdyby se nepromítal do růstu životní úrovně. A proto jsem 
velice rád, že v tomto roce vzrostla průměrná mzda o více než tisíc korun měsíčně. A 
to se samozřejmě promítne i do valorizace starobních důvodů, která minule byla 
ubohou částkou 45 korun, a teď by měla dosáhnout minimálně 300 korun. 

Velmi dobrou zprávou je i to, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Nu 
a chtěl bych dodat, že také je zde nejnižší podíl relativní, zdůrazňuji relativní chudoby 
v Evropské unii. To znamená, máme nejmenší diferenciaci majetkovou a příjmovou 
mezi těmi nejbohatšími a těmi nejchudšími. To všechno jsou dobré zprávy, k nimž 
přistupuje i to, že poprvé po mnoha a mnoha letech budeme mít vyrovnaný, nebo 
dokonce přebytkový rozpočet, což je způsobeno nejenom tím, že roste ekonomika, 
ale také tím, že se lépe vybírají daně a brání se daňovým podvodů. To všechno jsou 
tedy dobré ekonomické zprávy. 

A teď, co se nepodařilo. Za prvé: objem veřejných investic je o polovinu nižší, než byl 
v minulém roce a přitom právě investice zakládají naši budoucnost, naši 
ekonomickou výkonnost, a tedy i budoucí životní úroveň. Je to způsobeno mimo jiné i 
tím, že se stále nedaří stavět dálnice a další dopravní stavby. Že naše stavebnictví 
klesá, i když by mělo být ukazatelem konjunktury. Za druhé: naše ekonomika, tedy i 
náš rozpočet, je stále zatížena nesmyslnými dotacemi zejména na solární elektrárny. 
Vždy uvádíme, že jestliže tržní cena silové elektřiny je jedna koruna za jednu 
kilowatthodinu, pak díky dotacím je to u solárních elektráren 15 korun za 
kilowatthodinu. A kvůli tomu naše domácnosti, ale i naše podniky vydávají zbytečně 
velké peníze za předraženou elektřinu. Nu a, i když tuto chybu způsobily v roce 2005 
minulé vlády a minulé parlamenty, tak to neznamená, že bychom proti tomu neměli 
bojovat a hledat možnost jak nefinancovat solární barony, ale ty, kdo elektřinu 
spotřebovávají. Nu a třetí a poslední věcí, kterou bych vytknul jako nedostatek, jsou 
některé sociální dávky. Přátelé, já nejsem necita a já chápu, že je zapotřebí pomáhat 
matkám samoživitelkám, rodinám s malými dětmi a podobně. Ale nechápu, když zde 
máme téměř 400.000 nezaměstnaných a 150.000 volných pracovních míst, proč 
bychom měli pomocí sociálních dávek podporovat i lidi, kteří odmítají nabízenou 
práci a vysmívají se těm, kteří každý den poctivě chodí do práce. I toto je nikoli 
zanedbatelný zdroj rozpočtových úspor. Tolik k naší ekonomické problematice, a jak 
vidíte, bilance je pozitivní, i když každá mince má dvě stránky a i když si musíme 
upřímně říci i o našich nedostatcích. 
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Pokud jde o naši politickou situaci, jistě znáte stupňování slova nepřítel: první stupeň 
nepřítel, druhý stupeň úhlavní nepřítel a třetí stupeň koaliční partner. Někdy se k 
tomu mimochodem dodává i čtvrtý stupeň, což je člen vlastní politické strany, ale 
zůstanu u toho třetího stupně. 

Je jasné, že v koaliční vládě, kterou máme, občas propukají rozmíšky a některé z 
nich mohou vést i k pádu vlády, tak se málem stalo v debatě o reorganizaci policie. 
Snažil jsem se do této debaty zasáhnout, pozval jsem dva soupeřící ministry ke 
společnému stolu a věnoval jsem jim šachové hodiny, které ukazovaly za pět minut 
dvanáct. Občas se mi vyčítá, že jsem se v tomto sporu nepostavil na žádnou stranu, 
ale prezident má smiřovat, prezident má uklidňovat, a když stojí pouze na jedné 
straně, tak to samozřejmě nemůže dělat. Přitom chyby u reorganizace policie byly na 
obou stranách. Na jedné, že se tato reorganizace včas neprojednala se státními 
zástupci. Na druhé, že se poněkud přeceňoval význam a úspěšnost jednoho 
policejního útvaru, který sice sliboval, že odhalí mafiány, ale nakonec z toho odhalení 
byly pouze nezdaněné kabelky Jany Nagyové. 

Další významnou událostí byla oblast krajských voleb a jako člověk, který projel 
čtyřikrát za sebou všechny kraje, bych chtěl především velmi poděkovat všem 
bývalým krajským zastupitelům, ať v koalici, nebo v opozici, protože vím, že poctivě 
pracovali pro rozvoj svého kraje. Chtěl bych blahopřát těm, kdo v krajských volbách 
zvítězili, mimochodem v rozporu s průzkumy veřejného mínění, což opět dokazuje, 
že tyto průzkumy stojí za starou belu. Nu a chtěl bych jim popřát, aby se jim dařilo 
přinejmenším stejně tak dobře, jako jejich předchůdcům a pokud možno i lépe. Vím, 
že je určité napětí, když se sestavují komunální krajské anebo parlamentní koalice, 
protože při tomto sestavování musíte vyhrát dvakrát. Nejdříve musíte vyhrát ve 
volbách a přesvědčit občany jako voliče, ale potom také, pokud náhodou 
nedostanete padesát procent hlasů, musíte přesvědčit i koaliční partnery. Sám 
zastávám názor, že nejstabilnější koalice je taková, která sdružuje strany nebo hnutí 
s podobným programem. Zatímco koalice, která je slepená ze subjektů s velmi 
odlišným programem může být nestabilní a může se časem rozpadnout. Nicméně 
chtěl bych popřát všem krajským koalicím, aby vydržely a aby byly úspěšné. 

Třetí a poslední oblast, o které bych s vámi rád mluvil, je oblast zahraniční politiky. 
Zažili jsme brexit a na rozdíl od těch, kdo se z něj radují, já jsem z brexitu smutný, 
protože oslabuje, jak Velkou Británii, tak Evropskou unii. Ale nechci svádět vinu na 
občany Velké Británie, kteří se svobodně rozhodli v referendu. Podle mého názoru 
větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, 
byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí, a není 
dokonce schopno ani splnit tak základní úkol, jako je ochrana vnějších hranic 
Evropské unie. 

Naše vláda má ve svém programovém prohlášení ekonomickou diplomacii a já se 
domnívám, že ekonomická diplomacie má dva základní úkoly. Za prvé podporovat 
naše exportéry na zahraničních trzích a za druhé přitáhnout k nám zahraniční 
investice, pokud možno s vysokou přidanou hodnotou. Velmi významnou událostí v 
této souvislosti byla návštěva čínského prezidenta v naší republice, během které bylo 
podepsáno 30 významných hospodářských dohod. Jistě víte, že náš nejúspěšnější 
podnik Škoda Auto vyváží nejvíce svých automobilů právě do Číny, ale je méně 
známé, že Čína je největším zahraničním investorem v sousedním Německu, a bylo 
by hloupé, abychom i my nevyužívali obdobných příležitostí. 
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Velmi podstatným rysem uplynulého roku byl mezinárodní terorismus. Naposledy se 
projevil událostmi v Berlíně, ale předtím ve Francii, v Belgii a dalších zemích. Dnes 
už téměř nikdo nepochybuje o souvislosti mezi migrační vlnou a teroristickými útoky. 
Právě proto jsem odpůrcem názoru, že by bylo vhodné v příštích dvou letech na 
naše území umístit zhruba 6200 migrantů na bázi takzvané dobrovolnosti, což je 
ovšem téměř totéž jako povinné kvóty a že by bylo vhodné pro tyto účely vynaložit 
přibližně 600 milionů korun. Nemám nic proti tomu, abychom pomáhali migrantům na 
jejich území nebo sousedním území. Nemám nic proti tomu, abychom pomáhali Itálii 
nebo Řecku, které čelí migrační vlně, ale umístit muslimské těžko slučitelné migranty 
na naše území by znamenalo vytvořit podhoubí pro případné teroristické útoky a 
předtím bych chtěl znovu a s plnou vážností varovat. 

Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat 
internet. Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské 
pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, 
jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše 
ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi 
pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázání 
hodných internetových serverů. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou 
policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve 
svobodné a demokratické společnosti. 

Poslední poznámka, kterou bych rád k této věci řekl, jsou americké prezidentské 
volby. Velice mě potěšilo vítězství Donalda Trumpa. Mám rád jeho razantní styl. 
Vážím si toho, že bojuje jak proti ilegální migraci, tak proti islámskému terorismu a 
pevně doufám, že jeho zvolením se dále zlepší naše vztahy se Spojenými státy 
americkými. S pobavením jsem v některých médiích včetně veřejnoprávních viděl, že 
tato média tak trochu vypadají jako volební štáb Hillary Clintonové, a myslím si, že je 
to chyba, protože opravdu profesionální novinář má informovat objektivně a 
nezávisle a nemá občanům vnucovat svoje vlastní názory. Doufám, že tato 
zkušenost pro naše novináře bude poučením. 

Milí přátelé, co říci závěrem. Minulý rok jsem vám přál naplněný život a to vám 
samozřejmě přeji i dnes, ale k tomu naplněnému životu bych vám chtěl popřát radost 
a úsměv. Přál bych si, abychom všichni se na sebe někdy dokázali usmát, a nikoli 
škaredit se, abychom si dokázali podat ruku, a i když máme různé názory, abychom 
těmto názorům dokázali naslouchat a neposlouchali jenom svoje vlastní názory. A na 
tuto radost a na tento úsměv bych vám teď chtěl připít poloplnou, zdůrazňuji ještě 
jednou, poloplnou sklenicí vína. Na vaše zdraví a na vaši životní pohodu. Šťastný a 
veselý nový rok.“ 
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Kronikářův pohled na rok 2016 v Litoměřicích, kronika jednoho dne 

Rok 2016 v Litoměřicích byl v celku poklidný. Do konce dubna trvala uzavírka 
Tyršova mostu. Po jeho zprovoznění se dopravní situace na příjezdech do města 
uklidnila, i když komunikace, přes které 13 měsíců vedla jediná cesta z, a do města 
utrpěly velké škody a jejich oprava bude nezbytná. Vizuální změnou prošla také 
budova radnice s vyhlídkovou věží zvanou Kalich. Na základě provedeného 
stavebně-historického průzkumu došlo k návratu od stávající novodobé fasády 
šedomodré barvy k původní barevnosti v teplém odstínu šedé. Kamenné prvky byly 
přetřeny fasádní barvou v barvě pískového okru, architektonické prvky členící 
fasádu, takzvané lizény a šambrány, v bíle barvě nahradila původní pískově okrová. 
Fotografie staré a nové podoby radnice jsou součástí obrazové přílohy.  

Celému Česku se v roce 2016 dařilo ekonomicky a hospodářský vzestup byl vidět i 
na Litoměřicku. Průmyslové podniky rozšiřovaly výrobu a několik nových jich v okolí 
Litoměřic vzniklo, nebo vzniká. Nezaměstnanost se pohybovala kolem 6,5% a 
zaměstnavatelé měli potíže sehnat dostatek kvalifikovaných pracovníků pro své 
firmy. Bohužel se zatím hospodářský vzestup a nedostatek pracovních sil neprojevil 
na růstu platů v regionu a mnohým se stále vyplatí dojíždět za prací do Prahy.  

Politickou situaci v městském zastupitelstvu už do voleb v roce 2014 ovlivňují spory 
mezi vládnoucí koalicí stran ODS, ČSSD, Sport a Zdraví Litoměřice, Severočeši 
Litoměřice a TOP 09 a vítězem voleb hnutím ANO 2011. Zástupci hnutí ANO podali 
na rozhodnutí města několik žalob a například ve sporu o vydávání Radničního 
zpravodaje se jim podařilo prosadit úpravu pravidel pro vydávání městských tiskovin. 
Hnutí ANO bylo jasným vítězem říjnových voleb do krajských zastupitelstev v 
Ústeckém kraji.  Na prvním místě kandidátky hnutí ANO byl litoměřický zastupitel pan 
Ing. Petr Urbánek, avšak podobně jako v obecních volbách, hnutí ANO i přes volební 
vítězství nakonec skončilo v opozici.  

V roce 2016 se ve městě konala řada kulturních i sportovních akcí, které mají 
postupně rostoucí úroveň a zajišťují obyvatelům města bohaté kulturní a sportovní 
vyžití. Za zmínku stojí výborná návštěvnost kina Máj, kde kromě komerčních filmů, 
mohli občané města zhlédnout i řadu kvalitních filmových, ale i hudebních děl. 
Unikátní příležitost pak měli žáci základní školy Havlíčkova, kam přijel judista Lukáš 
Krpálek, který s sebou přivezl zlatou medaili z olympijských her v Riu.  

Celonárodní pozornosti se dostalo případu zmizení a opětovného objevení chlapce a 
dívky z Litoměřic na přelomu srpna a září. Po 10 dnech rozsáhlého pátrání byli v 
pořádku objeveni svými rodiči v garáži v Ústí nad Labem. Z jejich únosu byl obviněn 
již dříve trestaný muž z Mlékojed.  

Rok 2016 byl rokem několika významných výročí jak pro celý stát, tak i pro město. 
Jako první určitě stojí za zmínku výročí 700 let od narození římského císaře a 
českého krále Karla IV. Karel IV. Lucemburský byl nejvýznamnějším středověkým 
panovníkem v českých zemích a i proto byla jeho výročí věnována velká pozornost. 
Litoměřice bylo město královské, v době vlády Karla IV. bylo jedním z 
nejvýznamnějších měst v Čechách, a proto je král se svým dvorem často 
navštěvoval. Za sídlo mu samozřejmě sloužil litoměřický hrad. Litoměřické kulturní 
organizace připravily k výročí množství vzdělávacích a kulturních akcí. Centrum 
cestovního ruchu uspořádalo například koncert gotických skladeb v litoměřickém 
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hradu. Dále se uskutečnily zajímavé besedy s historikem a kostýmované prohlídky 
Litoměřic. Cech českých vinařů v Litoměřicích představil na tiskové konferenci 
kolekci vín speciálně adjustovanou u příležitosti výročí. Nabízena poté byla nejen na 
Plesu přátel vína, ale i ve vinařském infocentru, jež CCR letos otevřelo na nádvoří 
hradu. Zájmu veřejnosti se těšila degustace burgundských vín, které do Čech přivezl 
právě Karel IV., který se nejen v Litoměřicích významnou měrou zasloužil o rozmach 
vinařství. Představena byla i mapa pravděpodobné cesty révy vinné z Burgundska do 
Čech, jež se stala trvalou součástí litoměřického hradu. Hradní restaurace 
uspořádala Kulinářský týden pokrmů Karla IV., a tak bychom mohli ve výčtu akcí 
pokračovat dále.  

V listopadu to bylo 180 let, co v našem městě zemřel největší český romantický 
básník Karel Hynek Mácha (a zároveň 80 let od odhalení Máchovy sochy, která nyní 
stojí u budovy divadla). Toto výročí si u básníkovy sochy připomnělo recitací jeho 
básní několik desítek lidí.  

Na listopad připadlo ještě jedno výročí, a to 100 let od úmrtí nejdéle vládnoucího 
panovníka v českých zemích Františka Josefa I. František Josef nebyl v Čechách 
oblíbeným panovníkem, ale jeho osoba zanechala v Litoměřicích několik stop. Na 
jeho návštěvu ve městě se vzpomínalo dlouhá léta a za Rakouska-Uherska měl v 
Litoměřicích pomník. Jeho jméno nesly ulice, mosty, náměstí a mnohé instituce. V 
nedalekém Terezíně bylo v roce 2016 otevřeno muzeum Františka Josefa I. 

Před sedmdesáti roky byla v Litoměřicích založena veřejná knihovna, která nese 
jméno Karla Hynka Máchy. Výročí si zaměstnanci a přátelé knih připomněli několika 
akcemi. Jako „dárek“ pak knihovna obdržela ocenění Městská knihovna roku 2016 v 
kategorii měst nad 20 tisíc obyvatel. Ocenění převzal ředitel knihovny pan Karel 
Tománek z rukou ministra kultury Daniela Hermana. 

Stejně dlouhou tradici jako knihovna má litoměřický basketbalový oddíl, který vznikl v 
roce 1946 pod hlavičkou Sokola. Od té doby je basketbal v Litoměřicích dlouhodobě 
nejúspěšnějším sportem. Basketbalisté výročí oslavili nejenom dobrými výsledky 
všech kategorií, ale také zábavou v hotelu Koliba, kde si pamětní plaketu k 70. výročí 
litoměřického basketbalu převzali: Petr Bernard, Václav Janošík, Miroslav Janošík, 
Ladislav Chlupáč, Petr Praibiš, Zdeněk Novák, Vlastimil Ryšavý, Zdeněk Seidl, Jan 
Smolík, Milan Šlégr, Milan Šneller a Petr Trejbal. Závěrem oceňování předal bývalý 
dlouholetý předseda basketbalového oddílu Slavoj Milan Šlégr původní vlaječku 
basketbalistů Sokola Litoměřice z roku 1946 současnému předsedovi litoměřického 
klubu Josefu Mayerovi. 

V roce 2016 také uplynulo 40 let od uspořádání první výstavy s názvem Zahrada 
Čech, která naše město proslavila po celé republice a mnozí si Litoměřice spojují 
právě s touto akcí. Výstava byla zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech 
hojně navštěvována, neuvěřitelný je rekord návštěvnosti z roku 1972 – 220 000 lidí! 
Bohužel tradice výstavy pomalu upadá, a i když se město snaží sehnat vhodného 
provozovatele, bude otázkou, zda se výstava dočká i dalších kulatých výročí.  

Stejně „stará“ jako Zahrada Čech je i chráněná krajinná oblast České Středohoří. 
Tato v současnosti největší chráněná oblast v Česku byla založena v roce 1946 a 
sídlo bylo zřízeno právě v Litoměřicích. Výročí si CHKO připomnělo výstavou v 
Oblastním muzeu v Litoměřicích, která byla doprovázena řadou dalších akcí. 
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Kronika jednoho dne  - 8. 12. 2016 

Den 8. 12. 2016 byl zvolen jako den „D“ z hlediska zaznamenání nejrůznějších 
drobných součástí všedního života v Litoměřicích. Záměrem kronikáře bylo vybrat 
obyčejný, ničím výjimečný den, tj. pracovní den, ke kterému se nevztahuje žádné 
významné výročí, nejednalo se o adventní čas, prázdniny ani státní svátek, prostě 
jen takový normální den v Litoměřicích pohledem obyčejného člověka, který se 
městem pohyboval a zaznamenal si (náhodně) ceny potravin, lístků na MHD, 
pohonných hmot, stav ovzduší a teploty vzduchu zhruba ve stejnou dobu a 
přemýšlel, kam by mohl ten den zajít. Kolem oběda, když dostal hlad, zajímal se o 
obědové menu v klasické restauraci a „lidovém“ stravovacím zařízení. Také si 
zakoupil celostátní a regionální noviny a přečetl si je při pivu, jehož cenu také 
zaznamenal. Následující přehled obsahuje veškeré zjištěné informace, které 
považoval pro den 8. 12. 2016 v Litoměřicích za důležité. 

MHD: kronikář se ráno svezl autobusem městské hromadné dopravy. Jelikož není 
držitelem předplacené (tudíž i cenově zvýhodněné) karty, obyčejný lístek ho stál 10 
Kč. Spolucestující, který takovou kartu vlastní, mu laskavě poskytl jízdní doklad s 
cenou zvýhodněnou tj. 8 Kč. 
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Ceny potravin: ve sledovaný den navštívil kronikář prodejnu potravin v centru a 
zaznamenal ceny základních potravin. V pozdějších hodinách ještě zajel do jednoho 
supermarketu na periferii města.   V následující tabulce jsou ceny srovnatelného typu 
zboží zaznamenány. Problematickým se ukázalo být to, že v obchodech je skutečně 
velmi široká nabídka výrobků od různých výrobců v různých cenových škálách. Při 
procházení supermarketu bral kronikář v potaz obdobný výrobek za nejnižší ten den 
nabízenou cenu. 

      

Potraviny 

 Ceny v supermarketu na 

předměstí v Kč 

Ceny v samoobsluze v centru 

v Kč 

 1 rohlík 1,90 2,10 

 bochník chleba (1 200 

gramů) 

25,90 31,40 

 1 l mléka – plnotučného Krabice 16,90 Krabice 14,90 

Chlazené/pet láhev 22,90 

 kg vepřového masa Plec bez kosti 125 Plec bez kosti 139,90 

 Kuře 1kg 59,90 69 

kg mouky hladké 8.90 12,30 

vajíčka 3,65 ks 2,50 ks 

máslo 250 g 39,90 61,20  

1 kg brambor 12,90 13,90 
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Obědové menu: kronikář dostal v poledne hlad. Zastavil se nejdříve v restauraci na 
Mírovém náměstí a poznamenal si aktuální nabídku jídel spolu s cenami. Následně 
se zajímal, co měli ten den k obědu děti v Centrální školní jídelně. V Centrální školní 
jídelně se stravují nejen děti, ale může tam přijít v podstatě kdokoli, zaměstnanci 
firem nebo i městského úřadu.  

Obědové menu v restauraci Sklípek: 

Kuřecí vývar s masem a zeleninou  29 Kč 

Česneková se sýrem a krutony   29 Kč 

150g Grilované kuřecí prso s bramb. kaší ovoněnou česnekem a petrželkou, 
gratinované rajče     115 Kč 

150g FRITO (smažené mořské ryby v těstíčku), cuketové hranolky a citrónová 
majonéza      135 Kč 

150g Vepřové pečené ve vlastní šťávě trhané s cibulí a paprikou podávané na 
bramborovém koláči se slaninou   99 Kč 

Domácí tagliatelle na restovaném pastináku s rozmarýnem, zjemněné máslem a 
parmazánem     99 Kč 

 

Obědové menu v Centrální školní jídelně:    

Polévka s pažitkovým kapáním 

Smažené rybí filé s bramborovou kaší 

Hovězí maso, koprová omáčka, knedlík 

Halušky se zelím a cibulkou 

Ceny: 

Předškolní děti 22 korun za hlavní jídlo (vč.polévky) a doplněk 

Děti první stupeň 25 korun za hlavní jídlo (vč.polévky) a doplněk 

Děti druhý stupeň 26,50 korun za hlavní jídlo (vč.polévky) a doplněk 

Středoškoláci 28 korun za hlavní jídlo (vč.polévky) a doplněk 

Cizí strávníci (+pedagogové, firmy) 60 korun hlavní jídlo, 8 korun doplněk   

Jídlo pro cizí strávníky do termonosičů – 56 korun hlavní jídlo a 8 korun doplněk    
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Teploty v 7,30 h ráno 

Náměstí: 0,5°C 

Alšova ulice: 0°C 

Pokratice (ul. Pokratická): 0°C 

Mostná hora (restaurace na Mostné hoře, 276 m/n/m): mínus 0,5°C 

 

Ceny pohonných hmot 

Čerpací stanice Benzina v Želeticích    

Natural 95  29,70 Kč za litr 

Diesel       28,80 Kč za litr 

Čerpací stanice MOL v Českolipské ulici 

Natural 95   29,90 Kč za litr 

Diesel   30,90 Kč za litr 

 

Stav ovzduší: původně měl kronikář představu, že nebude používat informace, které 
se dají zjistit na internetu. Například stav ovzduší plánoval zjistit na displeji přístroje 
umístěného ve výloze Okresní hygienické stanici přímo na Mírovém náměstí. Byl ale 
zklamán, neboť na displeji se dal zjistit pouze jeden údaj a to hodnoty SO2 17 uq/m3.   

Po tomto nezdaru nezbývalo než se podívat na webové stránky města Litoměřic. Dle 
informací uvedených na webu je měřící stanice umístěna v ulici Seifertova. Hodnoty 
ráno byly: SO2 4,3 uq/m3, O3 4 uq/m3, PM10 (polétavý prach) 50 uq/m3.  

Kulturní a kulturně vzdělávací akce: když už byl kronikář na webových stránkách 
města, chtěl zjistit, kam zajít na výstavu, jaký je program v muzeu, galerii a jiných 
kulturně-vzdělávacích institucích našeho města. Takže tedy je ve čtvrtek 8. 12. 2016 
na programu kina Máj od 17:30 akční horor USA Underworld: Krvavé války, od 19:30 
byla na programu kina Máj komedie USA Pařba o Vánocích. Vstupenky na oba 
snímky stojí 120 korun na osobu.  V kulturním domě se ve čtvrtek 8. 12. 2016 
nekonal žádný kulturní ani jiný program, avšak od 8:00 – 16:00 bylo možno v 
prostorách KD shlédnout výstavu nezávislých výtvarníků „Když nás políbila můza“. V 
navazujících prostorách Hradu bylo možno shlédnout bannerovou výstavu spolku 
Otec vlasti Karel IV. u příležitosti 700. výročí narození Karla IV., která po celý rok 
putovala po městech, obcích, hradech, tvrzích a církevních památkách spojených 
přímo s osobou Karla IV. Výstava nese název „10 inspirací Karla IV.“. Na Hradě mohl 
návštěvník v době od 9:00 – 17:00 navštívit stálou expozici Holzmannovy Litoměřice. 
Vstupné bylo 25 Kč. 
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V divadle K.H.Máchy se ve sledovaný den nehrálo a nekonalo žádné představení. 

V Oblastním muzeu Litoměřice se v tento den od 10:00 – 17:00 mohli návštěvníci 
přijít podívat na výstavu, která probíhá v prostorách muzea od 15. 11. 2016 a která 
nese název „Doba dřevěná, doba minulá“. Výstava je poctou dřevu, které člověka 
provází od nepaměti. V podtitulu výstavy je uvedeno: Ze dřeva lidé vyráběli svá 
obydlí i velkou část předmětů denní potřeby. Z nejstarších dob doklady dřevěných 
výrobků nemáme, některé nástroje na opracování dřeva však přežily tisíce let a v 
téměř nezměněné podobě je užíváme dodnes. Řemesla zabývající se zpracováním 
dřeva a výrobou dřevěných předmětů mají dlouholetou tradici, výstava představí 
některá z nich. Ukáže též nástroje, které k tradičním řemeslům patří, ale z nichž jsou 
některé dnes již málo známé. Na výstavě bude možné obdivovat nejen zručnost 
řemeslníků, ale též prostou krásu materiálu samotného. V muzeu lze dnes 
samozřejmě shlédnout v obou patrech budovy instalovanou stálou expozici. Základní 
vstupné je 25 Kč/os; děti, důchodci, držitelé ZTP průkazů, členové klubu KČT – 12 
Kč/os a děti pod 6 let, pedagogický doprovod dětských skupin, držitelé průkazu 
ZTP/P. V památníku Karla Hynka Máchy je umístěna stálá expozice Život Karla 
Hynka Máchy, ve světničce K. H. Máchy v tzv. Máchově světničce, expozici lze 
zhlédnout po předchozí telefonické domluvě.  

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve čtvrtek 8. 12. 2016 nabízela 
návštěvníkovi prohlídku výstavy „Obrazy Kamila Lhotáka“. Výstava započala 3. 12. a 
zakončena bude až napřesrok v březnu. Projekt Kamil Lhoták 1938-1968 volně 
navazuje na velmi úspěšnou výstavu Sic Itur Ad Astra v Museu Kampa z roku 2015. 
Ta tematizovala Lhotákovy přátelské vztahy s básníky a literáty, kteří společně sdíleli 
právě osobitý náhled na svět. Litoměřická výstava hlouběji rozpracovává spojitost 
mezi Lhotákovými obrazy a básněmi Josefa Hiršala a Františka Hrubína, u nichž se 
provázanost ukázala jako nejzásadnější. František Hrubín, jeden z českých 
nejznámějších básníků, diváky provede Lhotákových raným dílem, vyznačujícím se 
silnými velkorysými tahy štětcem i námětovou různorodostí. Josef Hiršal, autor 
lyrických básní a překladatel z mnoha jazyků, poté naváže a představí Lhotákovo 
dílo spojené se Skupinou 42 a dílo pozdní. Mezi jinými bude představena Hrubínova 
báseň Modrá, přibližující právě Lhotákovu nejoblíbenější barvu, která se na jeho 
plátnech proměňuje v nekonečném množství odstínů. Hlavní skupinu vystavených 
obrazů tvoří díla ze soukromých sbírek, která nejsou divákům běžně přístupná. Ta 
budou doplněna o díla ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v 
Litoměřicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Musea Kampa. V 
soukromých sbírkách se povedlo dohledat i díla doposud naprosto neznámá, která 
budou představena divákům zcela poprvé, mezi jinými se jedná o obrazy Krajina 
posetá stroji či Jatka v Holešovicích.  

Ve sledovaný den bylo možno navštívit i další drobnější výstavy umění. Například v 
prostorách vstupní haly v litoměřické nemocnici bylo možno shlédnout výstavu 
fotografií Miroslava Zimmera, v galerii na radnici výstavu Město Litoměřice-
kalendáře. V Galerii Drak v restauraci Drak si návštěvník mohl prohlédnout a i 
zakoupit vystavované fotografie stálé expozice, v galerii Na Baště potom výstavu 
„Oheň v oblacích“ autora Fandy F. Diviše.   
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Denní tisk: kronikář si zakoupil Lidové noviny a Litoměřický deník. Přečetl je v Pivnici 
u Petříků, kde si objednal dvanácti stupňové plzeňské pivo za 35 korun. Titulní 
stránku periodik zařadil do informací o sledovaných dnech. Cena Lidových Novin 
byla 18 Kč, cena Litoměřického deníku 16 Kč. 
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Sportovní aktivity pro veřejnost: ve čtvrtek 8. 12. 2016 mohl obyvatel Litoměřic zavítat 
na mnohé sportovně/pohybové aktivity. Prakticky po celý den od rána do večera 
probíhají na různých místech ve městě jóga, cvičení různých věkových kategorií, 
Pilates nebo kalanetika. Probíhají také výukové kurzy tance – Latin Show. 
 
Konání zastupitelstva: na závěr dne se kronikář zúčastnil veřejného zasedání 
zastupitelstva města. Kronikář se při mapování dnešního dne také zde zastavil a 
strávil zde cca dvě hodiny podvečerního času.  Deváté jednání Zastupitelstva města 
Litoměřic se konalo v sále litoměřického Hradu. Jednání se zúčastnilo 23 zastupitelů, 
jednání řídil tentokrát místostarosta Karel Krejza, neboť pan starosta Chlupáč byl 
toho času v rekonvalescenci. Z jednání zastupitelstva byli omluveni ještě zastupitelé 
Štěrba, Landa a Kudrna. Pro schválení jednotlivých bodů programu bylo zapotřebí 14 
hlasů. Krom členů zastupitelstva a vedoucích jednotlivých odborů včetně pana 
tajemníka byli v sále zastoupeni také diváci v počtu poměrně značném. Krom 
jednotlivých přihlížejících z řad občanů se jednání v roli diváků představili také 
studenti litoměřického gymnázia J. Jungmanna v počtu cca 20 studentů.  
Jednání zastupitelstva se dělí na několik částí. V první části jednání dochází k 
oficiálnímu zahájení jednání, volí se návrhová komise, ověřovatelé a jmenuje se 
pracovní předsednictvo. V zahájení se zastupitelstvo vrací k zápisu z minulého 
(sedmého) jednání zastupitelstva, které bylo mimořádné.  V této první části jednání 
zastupitelstva se kontrolovalo plnění 6. jednání zastupitelstva, které se konalo 15. 9. 
2016. V následující druhé části jednání zastupitelstva města byl doplněn 51. bod 
jednání dnešního jednání. V následujícím čase se zastupitelstvo začalo zabývat 
hlasováním o programu jednání, celkem bylo na programu 51 bodů. Vzhledem k 
času konání tohoto jednání zastupitelstva – tj. předvánoční – čas těsně před koncem 
kalendářního roku, dá se za hlavní a zásadní označit bod jednání 2. – 4., který se 
týkal Rozpočtu města na rok 2017. Kdo by očekával (tak jako kronikář) boj a slovní 
přestřelky, mýlil by se a nejdůležitější dokument pro příští rok byl projednán a 
odhlasován v čase cca 12 minut čistého času. V závěru jednání zastupitelstva podal 
zastupitel Urbánek interpelaci k bodu č. 29 a k rozpočtu města. K bodu č. 3 – Návrh 
rozpočtu města na rok 2017 – hlasovalo 17 zastupitelů pro, 1 byl proti a 5 se zdrželo 
hlasování. Jednání zastupitelstva mělo na programu ještě bod informace, interpelace 
a diskuzi. V diskuzi se projevili zastupitelé Petr Panaš, Petr Kubec, Lukas Wünsch, 
Karel Krejza a Renata Kynzlová. Deváté jednání zastupitelstva města Litoměřice bylo 
ukončeno v 19 hodin.  
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2. Události ve městě chronologicky (výběr článků 
z místního tisku)   

Leden   

 Novoroční „Slovo starosty“ z radničního zpravodaje: Velmi nás mrzí, že 
Tyršův most nemohl být zprovozněn do konce roku 2015. Slib daný městu i 
veřejnosti investorem a dodavatelem stavby nebyl naplněn. Což způsobilo 
komplikace řadě lidí a jejich rozhořčení je pochopitelné. Je třeba si však 
uvědomit, že město žádným způsobem nemůže ovlivnit průběh stavby. Snažili 
jsme se alespoň minimalizovat dopady na obyvatele. Například prosazením 
instalace provizorní lávky, kterou využívají pěší a cyklisté, což vůbec nebylo 
jednoduché a znamenalo velký zásah do již připraveného projektu. Dále jsme 
jednali s archeology tak, aby nedošlo ke zpoždění stavby, účastnili se 
kontrolních dnů apod. Doprava v Litoměřicích je již řadu měsíců 
komplikovaná. Prosím však veřejnost o trpělivost. Nelze uspěchat rekonstrukci 
mostu na úkor kvality. V Litoměřicích byla v posledních měsících realizována 
řada projektů souvisejících s dopravou – od modernizace autobusového 
nádraží, horního vlakového nádraží, úpravy křižovatky v Nerudově ulici, 
úpravy přechodů pro chodce apod. K rekonstrukcím všech železničních mostů 
došlo v posledních měsících v celém regionu. Realizace obdobných projektů 
přináší na přechodnou dobu komplikace. Výsledek však za to stojí. Ladislav 
Chlupáč 
 

 Slib o dostavbě mostu nebyl naplněn: Litoměřice se musely vyrovnat 
s nepříznivou zprávou. Slib zástupců stavby, že Tyršův most zprovozní do 
konce roku 2015, nebyl naplněn. V polovině prosince stavbyvedoucí Jiří 
Vybíral prvně oficiálně informoval o tom, že řidiči musejí počítat se zpožděním. 
Ještě 16. listopadu přitom byla veřejnost, město i jeho dopravní komise 
zástupci stavby ujišťována o tom, že doprava na most bude do konce roku 
vpuštěna. „Teprve následující dny ukázaly, že tomu tak nebude,“ vysvětluje 
Jiří Vybíral. Na otázku, zda při takto stavebně náročné a komplikované 
rekonstrukci mostu nepočítá harmonogram prací s časovou rezervou, Jiří 
Vybíral odpověděl kladně. „Časovou rezervu jsme měli. Ovšem ta již byla 
v polovině listopadu z mnoha různých důvodů vyčerpána. Pokud by počasí 
bylo příznivé, stavbu bychom opravdu stihli dokončit,“ ujišťuje. Termín 
harmonogramu dokončení Tyršova mostu však dodavatel stavby zatím 
neporušil. Slova o tom, že doprava na most bude vpuštěna do konce letošního 
roku, totiž byla pouze slibem daným městu investorem a dodavatelem stavby, 
kteří předpokládali, že dokončovací práce by mohly být provedeny již za 
provozu. Dle smlouvy uzavřené mezi investorem, kterým je Ředitelství silnic a 
dálnic ČR (ŘSD), a dodavatelem stavby, tedy firmou EX Most, má být dílo 
dokončeno do 18. března. Z posledního vyjádření tiskové mluvčí ŘSD však 
vyplývá, že tomu tak nemusí být. „Zhotovitel na lednovém kontrolním dni 
předložil aktualizovaný harmonogram prací, který posouvá termín zprovoznění 
silnice I/15 na Tyršově mostě do dubna za předpokladu vhodných klimatických 
podmínek. Zdůvodněním jsou změny prováděných prací během výstavby, 
které nebylo možné předem předvídat,“. 
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Spor politických stran: okresní soud v Litoměřicích na svém jednání, které 
se uskutečnilo 14. ledna a týkalo se sporu zastupitelů ANO a radnice, vyzval 
obě strany k dohodě. Předmětem sporu je nezveřejnění povolebního 
komentáře zastupitelů za Hnutí ANO 2011 v Radničním zpravodaji. Podle rady 
města byl komentář příliš dlouhý a za hranicí etiky. Podle ANO nikoliv. Soud 
bude pokračovat v březnu v případě, že obě strany nenaleznou vzájemně 
přijatelný kompromis.  
 

 Změna nájemní smlouvy na výstaviště Zahrada Čech: členové rady města 
schválili nové znění nájemní smlouvy na výstaviště Zahrada Čech. Důvodem 
byla aktualizace smluvního vztahu z roku 2011, a to s ohledem na současné 
potřeby a aktuálně platnou účetní a daňovou legislativu. Aktualizaci smlouvy 
doporučili městu auditoři i jeho konzultanti. „Nové znění zpřesňuje povinnosti a 
práva obou stran, vyjasňuje účtování jednotlivých účetních operací a podle 
vyjádření odborníků je nová smlouva pro město Litoměřice minimálně stejně 
výhodná, pravděpodobně však výhodnější, než bylo původní znění,“ ujistil 
místostarosta Karel Krejza. To se však nedomnívají zastupitelé za Hnutí ANO, 
podle nichž město přijde o desítky milionů korun. Podle radnice je však takové 
tvrzení nesmyslné a ryze účelové s cílem dále poškozovat dobré jméno města 
i společnosti. Vedení radnice je přitom v době, kdy celorepublikově obor 
výstavnictví upadá, s fungováním Zahrady Čech spokojeno. „Nájemce plní své 
povinnosti vůči městu řádně a včas. Výrazně se zintenzivnila rychlost a kvalita 
obnovy městského majetku. V době, kdy například město Brno kupuje od 
německé firmy brněnské výstaviště, jsme rádi, že naše výstaviště si drží svoji 
úroveň,“ dodal radní Lukas Wünsch. 

 První narozené dítě: na Litoměřicku je prvním dítětem roku 2016 Amy 
Ofnerová. Narodila se 1. ledna 2016 ráno v litoměřické porodnici. Zatímco v 
jiných letech měli chlapečci navrch, letos přišla na svět jako první v porodnici 
Městské nemocnice v Litoměřicích dvě děvčátka. Prvním občánkem roku 2016 
na Litoměřicku se stala v 6:50 hodin ráno Amy maminky Anety Ofnerové z 
Litoměřic. Děvčátko vážilo 2,84 kilogramu a měřilo 49 centimetrů. Druhé 
děvče se narodilo v odpoledních hodinách.  
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 Novoroční výstup na Radobýl: tradiční novoroční výstup na Radobýl byl 
pojat „netradičně“ KČT Litoměřice se poprvé přiřadilo k celostátní akci 
Novoroční čtyřlístek, akce, při které se vybírají finanční dary pro podporu a 
rozšíření značení turistických cest pro handicapované občany. Snažili jsme se 
tuto akci propagovat všemi nám dostupnými prostředky, tj. v Radiu Sever, v 
Deníku Litoměřicka, Na Facebooku, na webových stránkách Oblasti KČT, na 
našich webových stránkách a v naší skříňce. Díky této propagaci a pak hlavně 
díky mnohým účastníkům výstupu se akce velmi zdařila a tímto děkujeme 
všem, kteří podpořili tuto skvělou a ušlechtilou věc. Na Radobýl přicházelo 
velké množství poutníků, nejvíce nás potěšila přítomnost mladých rodin s 
dětmi našimi budoucími následovníky. Na úpatí členové KČT jako každý rok 
předávali Pamětní listy. Před dvanáctou hodinou bylo všech připravených 600 
ks listů rozdáno, ale příval nově příchozích neutuchal. Přicházeli další a další 
výletníci, jejich počet se vůbec nelišil od loňského jubilejního výstupu. 
Odhadem přišla více než tisícovka účastníků. Někteří příchozí nám prozradili, 
že přijeli z Mostu (KČT), Lovosic, Štětí, Prahy, dokonce z Drážďan a z různých 
koutů našeho okresu a kraje. 

  

 Za úložiště radioaktivního odpadu dostalo město přidáno: příspěvek pro 
obce, na jejichž území je úložiště, nově činí 4 miliony korun. Nařízení v 
prosinci schválila vláda. Nově čtyři miliony korun ročně dostávají Litoměřice za 
to, že na jejich katastru leží provozované úložiště radioaktivního odpadu 
Richard. Zvýšení příspěvku od Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) 
ze tří na čtyři miliony korun v prosinci schválila vláda. Městu tak ještě před 
koncem roku přišel na účet rovný milion, a to zpětně za rok 2015. „Milion 
korun, o který byl příspěvek nyní navýšen, jistě není zanedbatelná částka. 
Peníze za úložiště ve městě pravidelně vynakládáme v různých oblastech 
životního prostředí, například na alternativní zdroje energie, nové kontejnery 
nebo na podporu ekologické výchovy ve školách,“ informoval vedoucí Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Litoměřice Pavel Gryndler. 
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 Rozpočet města: nejvýznamnějším bodem zhruba šest hodin trvajícího 
prosincového jednání zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města na rok 
2016. Pro schválení hlasovalo 17 z celkem 26 přítomných zastupitelů. 
Podporu rozpočet nezískal od zastupitelů za hnutí ANO 2011 (7 hlasů), Strany 
zelených (1 hlas) a KDU-ČSL (1). Celkový objem příjmů dosahuje 408 milionů 
korun. Výdaje jsou plánovány ve výši 433 milionů korun. Rozpočet počítá jak 
se zajištěním běžného provozu města, tak i s výdaji na investice. Z celkových 
výdajů ve výši 433 milionů korun představují výdaje na investice 76 milionů 
korun. Za zmínku stojí například plánovaný nákup nemovitého majetku v 
kasárnách pod Radobýlem (za 15,5 milionu korun), kde by následně město 
chtělo požádat o dotaci na vybudování tzv. prostupného sociálního bydlení. Z 
dalších investičních akcí lze zmínit novou vzduchotechniku a důležité 
vybavení pro domov seniorů za 1,1 mil. Kč nebo opravu vzduchotechniky a 
klimatizace domu kultury (2,3 milionu korun). Za významné lze zcela jistě 
považovat i investiční podporu města do rozvojové oblasti Miřejovické stráně s 
připravenými projekty pro komunikace v ulicích Jasanová a Akátová v celkové 
hodnotě 13,5 mil. Kč a příspěvek pro nemocnici na nákup nového 
přístrojového vybavení ve výši 14,5 mil. Kč. Město bude realizovat i mnoho 
dalších drobných rekonstrukcí, modernizací a počítá se spoluúčastí na 
dalších projektech. 
 

 Gotická hudba zahájila sérii akcí připomínajících panovníka Karla IV.: 
gotická hudba rozezněla 20. ledna původně gotický Hrad Litoměřice. 
Koncertem nazvaným „Flos Florum“ zahájilo Centrum cestovního ruchu 
Litoměřice sérii vzpomínek na „Otce vlasti“. Rok 2016 se totiž i v Litoměřicích 
ponese v duchu oslav 700. výročí, které uplyne od narození krále českého a 
císaře římského Karla IV. V pořadu Flos Florum zazněly skladby z rukopisu 
Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického 
kancionálu, renesanční písně Johna Dowlanda, kompozice D. Scarlattiho, L. 
Bernátha a dalších autorů. Vše v podání loutnisty Jindřicha Macka a 
akordeonistky Jitky Baštové. 
 

 Klub seniorů slavil čtvrt století: květiny, dárky, hudba bandu Ády Škardy i 
vystoupení kvarteta základní umělecké školy, chvíle povídání, ale i 
rekapitulace 25leté činnosti. Tak lze stručně charakterizovat milou atmosféru 
slavnostního odpoledne v sále hradu, kde členové litoměřického Klubu seniorů 
oslavili za přítomnosti zástupců radnice 25 let své existence. 
 

 Kurzy o Bibli: s uprchlickou krizí se dostává stále více do popředí téma 
křesťanských základů Evropy. Sbor Evangelické církve metodistické pořádá 
pro zájemce o pochopení křesťanství Kurzy Alfa, které seznamují s poselstvím 
Bible, osobou Ježíše Krista, působením Ducha svatého a vznikem a 
významem církve. Kurzy mají 12 lekcí. Není nutná jakákoliv znalost 
křesťanství, ani praktikování víry. Kurzy se skládají z tematické promluvy a 
diskuse v  malých skupinkách. 
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 Počet nezaměstnaných vzrostl: prosinec přinesl obrat, počet lidí bez práce 
roste. Nezaměstnaných přibylo i u nás. Za růstem nezaměstnanosti stojí 
například konec venkovních prací. Podle analytiků počet lidí bez práce v lednu 
ještě přibude. Seznam lidí bez práce v Ústeckém kraji se na konci roku 
prodloužil o 612 jmen, z toho dvě stě lidí bez práce přibylo v prosinci na 
Litoměřicku. Nezaměstnanost rostla v celém Česku, republikový průměr byl v 
prosinci 6,2 procenta. Regionem s nejnižší nezaměstnaností je na severu 
Čech nadále Litoměřicko, kde míra nezaměstnanosti v uplynulém měsíci činila 
7,3 procenta.  
 

 Sloučení škol: vznik ekonomicky silné, stabilní školy vzdorující úbytku žáků si 
vedení Ústeckého kraje slibuje od sloučení Speciální základní školy a 
Praktické školy v Lovosicích se Základní školou speciální, Základní školou 
praktickou a Praktickou školou v Litoměřicích, ke kterému došlo k 1. lednu 
2016. Podle ředitele nástupnické organizace Jana Preisse to na žáky obou 
škol ani jejich rodiče nemá významný vliv. Příspěvková organizace kraje tak 
nyní sdružuje základní a střední školu, školní družiny, školní klub a speciálně 
pedagogické centrum. Kraj ke sloučení přistoupil také kvůli naplněnosti 
jednotlivých školských zařízení i z ekonomických důvodů. Organizace 
nazvaná Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola 
Litoměřice tak nyní působí na více než deseti detašovaných pracovištích, 
mimo Lovosic například v Úštěku, v Roudnici nad Labem nebo v Čížkovicích. 
 

 Rekordní návštěvnost kina Máj: rekord v návštěvnosti se v roce 2015 
podařilo překonat litoměřickému kinu Máj. Na celkem 966 představení zavítalo 
na 62 tisíc diváků. Předchozí rekord byl z roku 2010, kdy po digitalizaci kina 
na filmy zavítalo zhruba 57 tisíc lidí. Na 966 představení v roce 2015 zavítalo 
téměř 62 tisíc diváků.  
 

 Podezření na výbušniny na Tyršově mostě: nezvyklé účastníky měl 
kontrolní den 13. ledna na rekonstrukci Tyršova mostu v Litoměřicích. Přišlo 
sem několik policistů. Ještě překvapivější byl důvod jejich návštěvy. Byla jím 
hláška bývalého vojenského pyrotechnika na Policii ČR, že v jednom z 
mostních pilířů může být ukrytá výbušnina ještě z konce války. Tým policistů 
provedl prvotní ohledání avizovaného místa. V šesti kobkách zabudovaných 
do jednoho pilíře se nic nenašlo. Tyršův most není jediným, který byl tímto 
zařízením vybaven. V druhé polovině 30. let se instalovalo na řadě silničních i 
železničních mostů. Armáda tehdy doplnila v pohraničí výstavbu linií 
opevnění, budování těžkých závor a uzávěrů na komunikacích, aby případnou 
destrukcí mostovek, pilířů a nájezdových ramp zpomalila postup nepřítele. 
Zhruba tři hodiny pak trvala 20. ledna prohlídka mostu příslušníkem 
Pyrotechnické služby Policie ČR z Prahy. Z důvodu bezpečnosti byl od devíti 
do 12 hodin uzavřen most pro pěší. Většina lidí, kteří chodí po provizorní 
lávce, akceptovala včasné upozornění, ostatní využili možnosti dopravy do 
města nebo opačným směrem autobusem. Pyrotechnik žádné výbušniny 
neobjevil. Problematické trubkové šachty zabudované v pilíři, hluboké zhruba 
pět metrů, zhotovitel rekonstrukce mostu na pokyn majitele zalije betonem.  
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 Město dá nemocnici 14,5 milionu: o 14,5 milionu korun požádala město 
litoměřická nemocnice. Dosud přitom Litoměřice nemocnici každoročně 
posílaly milion korun jako příspěvek na investice. Důvodem pro vyšší 
příspěvek má být výpadek v příjmech a nutnost pořízení magnetické 
rezonance. Nemocnice totiž přišla o miliony z regulačních poplatků, které 
zrušila vláda. Druhým důvodem pro žádost o 14,5 milionu korun je pořízení 
magnetické rezonance. Náklady na vybudování pracoviště MR jsou vyčísleny 
zaokrouhleně na 29 milionů korun. Zbývajících 14,5 milionu korun je 
nemocnice připravena uhradit ze svého. 
 

 Výsledek tříkrálové sbírky: výsledek tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi 
hodnotí organizátoři jako potěšující. Koleda vynesla 2 201 357,00 Kč. V 
celkem 846 kasičkách byl zatím rekordní výnos Tříkrálové sbírky v litoměřické 
diecézi, oproti loňskému roku o téměř 120,000 Kč vyšší. Do sbírky se v 
litoměřické diecézi zapojilo kolem 2500 dobrovolníků, díky nimž mohla být 
sbírka tak úspěšná. Výnos sbírky pomůže například Jarouškovi a Noemi, 
dětem s dětskou mozkovou obrnou. 
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Únor  

 Lednice potřebným: do litoměřické prodejny se zdravou výživou Vitálka 
(Velká Dominikánská) byla 1. února instalována lednice. Nezisková 
organizace Potravinová banka v  Ústeckém kraji se tak v  rámci boje proti 
plýtvání potravinami rozhodla realizovat projekt, „Lednice potřebným“, který 
naplní jak záměr neplýtvat potravinami, tak zároveň umožní veřejnosti pomoci 
lidem v nouzi darováním přebytečných a neupotřebitelných potravin. 
Darované potraviny do „Lednice potřebným“ na začátku poputují do Domova 
pro matky s  dětmi v  Litoměřicích. Pokud se projekt uchytí, budou potraviny z 
lednice distribuovány i do dalších míst našich odběratelů potravinové pomoci v 
Litoměřicích, jako je například Dětský domov a Školní jídelna, Kontaktní 
centrum ČČK, azylový dům a chráněné bydlení Naděje. Počítáme i 
s  darováním potravin do litoměřického Klokánku. 
 

 Litoměřický hospic sv. Štěpána oslavil 2. února své patnácté narozeniny: 
téměř 3 500 pacientů na 26 lůžkách kamenného hospice, za dva roky 
fungování domácího hospice 93 pacientů a 33 000 najetých kilometrů. To jsou 
čísla, kterými hospic dokresluje 15 let své činnosti. Litoměřický hospic vznikl 
na místě bývalé porodnice nedaleko Dómského náměstí a základní kámen 
vysvětil tehdejší papež Jan Pavel II. Po  nezbytné rekonstrukci byl 2.  února 
2001 slavnostně otevřen a již 13. února téhož roku přijal svého prvního 
pacienta. Od té doby zde tým zdravotníků, sociálních pracovníků, řady 
dobrovolníků a dalších profesionálů pečuje o nemocné v  závěru jejich života.  
Hospic oslaví své narozeniny několika akcemi. Tou první je již pravidelný 
hospicový ples, který se koná 29. ledna v  sále hotelu Koliba. Mše svatá, 
kterou bude při této příležitosti celebrovat biskup Mons. Jan Baxant 
v katedrále sv. Štěpána, se uskuteční v  sobotu 13. února od 10 hodin. 
Společenský večer s aukcí je připravován na 28. dubna. Součástí oslav jsou 
také dvě výstavy – prezentace děl zaslaných do soutěže Pexeso pro hospic 
v Knihovně K. H. Máchy od 25. ledna a výstava fotografií z  prostředí hospice 
v  radniční galerii litoměřického městského úřadu na konci února. 
 

 Mimořádně teplé dny: opět mimořádně vysoké teploty přinesl 2. únor. 
Nejvyšší denní teplota, naměřená v Ústí nad Labem, činila 14,8 stupně a v 
noci místy rtuť neklesla pod deset stupňů. Na svém webu to uvedl Český 
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  
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 Litoměřice získaly od ÚZSVM bezúplatně sportovní areál: úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl na 
Město Litoměřice část budov v bývalém vojenském areálu Pod Radobýlem. 
Sportovní areál tvoří dvě propojené stavby, ve kterých je tělocvična, šatny, 
koupelna, posilovna a bazén využitelný pro trénink hloubkových ponorů pro 
potápěče. Město od ÚZSVM získalo i zařízení tělocvičny, které například tvoří 
konstrukce na košíkovou, konstrukce na šplh, žebřiny nebo posilovací věž. 
Převedené stavby stojí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města. 
Litoměřice mají v plánu tyto nově získané prostory zrekonstruovat a využívat 
pro volnočasové a tělovýchovné aktivity svých obyvatel. V budoucnu budou 
tedy sloužit k podpoře veřejné sportovní a kulturní činnosti, a proto byly 
bezúplatně převedeny ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami po dobu 
20 let. Účetní hodnota převedených staveb, které město získalo do svého 
vlastnictví, činí 3 545 931 korun. Litoměřická Kasárna pod Radobýlem získal 
ÚZSVM od Ministerstva obrany ČR na základě Usnesení vlády ČR ze dne 15. 
6. 2015. Krom nemovitostí, které úřad bezúplatně převedl na Litoměřice, areál 
tvoří i další nemovitosti, které jsou v současné době prodávány ve výběrovém 
řízení. 
 

 Mezinárodní konference o technologiích: obrábění, tváření, slévání, 
svařování, nekonvenční technologie či přenos technologických informací, to 
byla témata 6. ročníku mezinárodní konference ICTKI 2016. Katedra 
technologií a materiálového inženýrství Fakulty výrobních technologií a 
managementu UJEP pořádala ve dnech 3. a 4. února 2016 mezinárodní 
konferenci ICTKI 2016 (International Conference of Technology Knowledge 
and Information). V konferenčním centru litoměřického hotelu Koliba se sešla 
stovka odborníků z oblasti technologií a příbuzných odvětví z celé České 
republiky i zahraničí. Nad konferencí přijal záštitu hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, primátorka města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová či 
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice. Mezi nosná témata 
konference patřily zejména oblasti obrábění, obráběcích strojů, měření a 
analýza jakosti povrchu, nekonvenční technologie, technologické informace a 
další. „Účast na konferenci jsme umožnili také našim doktorandům, kteří tak 
získali příležitost prezentovat výsledky svého studia a výzkumů na 
mezinárodním fóru,“ řekl děkan fakulty Ing. Štefan Michna, PhD. 
 

 Masopustní oslavy: dopolední program na Mírovém náměstí zahájila 
masopustní zabíjačka, slavnost ukončila Loupežnická pohádka a koncert 
Staročeských heligonkářů.  
 

 Oprava Tyršova mostu: rekonstrukce na Tyršově mostu se netýkají jen horní 
konstrukce, ale i stavebních prvků pod vodou. Zhotovitel prací si pozval 
potápěče ze Záchranné vodní služby v Ústí nad Labem, kteří za asistence 
posádky člunu Poříčního oddílu Policie ČR provedli kontrolu mostních pilířů. 
Lodě, které podplouvají most, totiž registrují na sonarech neurčité předměty u 
pilířů mimo plavební kanál. Potápěči zdokumentovali přítomnost kovových 
prvků, které se na pilířích z neznámých důvodů zachytily. Při prohlídce se 
nenašlo nic zvláštního. Povinností potápěčů je provést vyčištění vodoteče v 
celé šíři mostu plus čtyři metry navíc. 
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 Litoměřice získaly titul Historické město roku 2015 ústeckého kraje: 
zúročily tak svou dlouholetou péči o památky v historickém jádru města. Na 
druhém místě v krajském kole skončil Žatec a na třetím Terezín. Soutěž 
oceňuje nejlepší projekty zaměřené na obnovu památek v městských 
památkových zónách a rezervacích. Usiluje také o oživení historických center, 
obnovu infrastruktury, bytového fondu či zlepšení životní úrovně. „Jde o 
ocenění dlouholeté systematické práce v oblasti údržby a regenerace 
památek a realizace řady akcí, které vylepšují nejen celkový vzhled 
historického jádra města, ale zároveň vytváří podmínky pro to, aby se v něm 
lidem dobře žilo a bylo turisticky atraktivní,“ komentuje dosažený úspěch 
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Městská památková rezervace v 
Litoměřicích se rozléhá na 48 hektarech, má 139 kulturních památek. Oprav 
fasády, střechy či krovů se loni dočkal například Kapucínský klášter, 
Kanovnický dům na Dómském náměstí či domy na Mírovém náměstí. Město 
také nechalo zrestaurovat barokní kašnu v centru. „Například hvězdárnu 
město za symbolickou částku pronajalo Sváťovu dividlu, starobylou věž ve 
Velké Dominikánské ulici Dílně ručního papíru, v gotickém dvojčeti jsou zase 
pořádány výstavy,“ vyjmenovává další projekty vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová. Soutěže 
se v Ústeckém kraji zúčastnilo celkem 7 měst. Kromě Litoměřic, Žatce a 
Terezína, které se umístily na stupních vítězů, se přihlásila i Česká Kamenice, 
Kadaň, Chomutov a Benešov nad Ploučnicí. Rozhodování nebylo lehké. 
„Hodnotící komise během dvou dnů navštívila všechna soutěžící města, 
vyslechla si jejich obhajobu přihlášek a navštívila obnovené památky,“ 
popisuje Daniel Vágner z ústecké pobočky Národního památkového ústavu, 
který soutěž pořádá se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
a ministerstvem pro místní rozvoj. Jako výherce krajského kola postupují 
Litoměřice do celostátního klání. O vítězi se rozhodne v dubnu. Titul Historické 
město roku 2014 obdržel Cheb, rok před ním Chrudim. Na republikové úrovni 
se ale od roku 1994, od kdy se titul uděluje, dařilo i městům v Ústeckém kraji. 
V roce 1995 vyhrála Kadaň, v roce 1998 Klášterec nad Ohří a v roce 2005 
Česká Kamenice. 
 

 Začátek příprav na velikonoce: v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se ve 
středu 10. února konala mše svatá s udílením popelce. Popeleční středou 
křesťané vstoupili do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na 
oslavu Kristova zmrtvýchvstání. 
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 Plavecké závody Litoměřický Kalich: hned několikrát se na stupně vítězů 
prosadili při 18. ročníku Litoměřického Kalichu závodníci pořádajícího 
Plaveckého klubu Litoměřice. Závodů se přitom zúčastnilo celkem 250 plavců 
z 20 klubů celé republiky. „Každá kategorie měla vypsaný svůj závod, který se 
plaval o finále, ve kterém plavci soutěžili o poháry. O každé umístění se 
bojovalo také v soutěži týmů, kde si vítěz s největším počtem bodů odnesl 
putovní pohár. Ten si letos vyplavali závodníci Motorletu Praha před 
Lokomotivou Beroun a třetí Autoškodou Mladá Boleslav,“ prozradil Štěpán 
Šetek z pořádajícího klubu. Domácí skončili na 12. místě, což byl vzhledem k 
jejich vysoké marodce slušný výsledek. „Při závodech nás reprezentovalo 23 
plavců. Pro některé to byly jedny z prvních závodů, a tak získali cenné 
zkušenosti. Ti starší a zkušenější se dokázali ve slušné konkurenci prosadit na 
stupně vítězů,“ těšilo Šetka. Druhé místo na 50 VZ vybojovala Tereza 
Hrdličková, která se navíc dokázala protlačit i do finále na dvojnásobné trati. 
Dvakrát bronzovou medaili si vyplavala Aneta Kutzlerová na 50 Z a na 
dvojnásobné trati byla třetí ve finále. Dvě druhá místa získal na prsařských 
tratích 50 a 100 metrů Vojtěch Netrh.  
 

 Vyšší cena za MHD: nepříjemným překvapením pro některé zastupitele 
Litoměřic bylo požadované navýšení peněz na provoz městské hromadné 
dopravy (MHD). Ani ve druhém výběrovém řízení se radnici totiž nepodařilo 
vybrat nového dopravce, nikdo se nepřihlásil. Město proto uzavřelo smlouvu s 
dosavadním dopravcem, firmou BusLine. Ta si ovšem za kilometr vyžádala 
vyšší platbu než v minulosti. „MHD je služba veřejnosti, ale za tyto peníze?“ 
podivoval se nad zvýšením částky z 42,50 na 49 korun za kilometr zastupitel 
Strany zelených Jan Hrkal. Původní roční rozpočet na MHD činil 3,4 milionu 
korun, nyní se navýšil na 4,15 milionu. „Stáli jsme před rozhodnutím, zda MHD 
zastavit, nebo ji dál provozovat,“ doplnil starosta Ladislav Chlupáč. Vedení 
města proto na nejnižší cenovou nabídku, ačkoli znamená zvýšení výdajů, 
kývlo. Nynější smlouva je podle Pavla Grunda uzavřená na dva roky. Pokud 
se městu předtím podaří ve výběrovém řízení nového dopravce najít, lze ji 
zrušit. 
 

 Výsledky karatistů: Český svaz karate JKA (Japan Karate Association) 
uspořádal první kolo Národního poháru dorostu a seniorů v Neratovicích, kde 
se této celorepublikové soutěže zúčastnilo na 120 závodníků z celé republiky. 
Mezi nimi nechyběli borci z Karatedó Steklý, kterým se nevedlo zle. Zlatou 
medaili v seniorech vybojoval Jan Steklý, zlato v dorostencích Ladislav 
Švehla, Lukáš Javanský a Jakub Ulbrich. Stříbrno v kategorii dorostenců 
získal Ricardo Leon a bronz v dorostenkách Adéla Jirásková. 
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 Zastupitelé schválili změny „alkoholové“ vyhlášky: změny obecně 
závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích schválili na svém posledním jednání litoměřičtí 
zastupitelé. Vyhláška se bude nově vztahovat na všechna dětská a sportovní 
hřiště ve městě, ale například i na parkány, průchod ke Gotickému dvojčeti, 
autobusové nádraží nebo prostor před prodejnou a hospodou v Havlíčkově 
ulici. „Na městský úřad byla podána žádost ředitelky Základní školy 
Havlíčkova s podpisovými archy rodičů o zahrnutí Havlíčkovy ulice do zákazu 
požívání alkoholu. Jde o prostor před prodejnou a hospodou V Limbu,“ stálo v 
materiálech k jednání. Zastupitel Petr Panaš naopak už dříve navrhl z 
vyhlášky vypustit Heydukovu ulici a přidat do ní autobusové nádraží. Seznam 
míst doplnil také průjezd z Jezuitské ulice ke Gotickému dvojčeti, kde se podle 
vedení města scházejí bezdomovci. Vyhláška se naopak nevztahuje na 
některé události. 
 

 Festival Severská filmová zima: přehlídka severských filmů s názvem 
Severská filmová zima odstartovala 15. února v litoměřickém kině Máj 
dánským filmem All Inclusive. Druhým snímkem v pořadí bude hned ve středu 
islandská komedie Harry & Heimir: Morð eru til alls fyrst. V pondělí 22. února 
kino uvede švédský film Korunovační klenoty, ve středu 24. února finsko-
švédské drama Moje matka a nakonec v pondělí 29. února film Lovci hlav. 
 

 Město rozdělilo peníze mezi sportovní kluby: téměř 14 milionů korun 
rozdělilo vedení Litoměřic mezi sportovní spolky působící ve městě. Na 
nejvyšší dotaci dosáhli hokejisté, po nich basketbalisté. Celkem město podpoří 
třicet spolků, které o příspěvek požádaly. Program podpory jejich celoroční 
činnosti na rok 2016 schválili zastupitelé na svém únorovém jednání. 
Hokejisté si tak přišli na přislíbených 5,7 milionu korun, basketbalisté na 2 
miliony, fotbalisté na 1,9. Mezi další podpořené spolky patří Slavoj Litoměřice 
(887 tisíc korun), TJ Slovan Litoměřice (600 tisíc), Sport Judo Litoměřice (425 
tisíc), TJ Sokol Pokratice Litoměřice (400 tisíc) nebo Veslařský klub Slavoj 
Litoměřice (312 tisíc). Vůbec poprvé příspěvek získal také nově založený 
Beach Club Litoměřice. Zastupitelé mu schválili 24 tisíc korun. 
 

 Anketa o nejlepší sportovce regionu: pošesté v řadě kraluje sportovcům z 
regionu Jiří Motl, opora extraligových házenkářů z Lovosic a český 
reprezentant, který získal v součtu hlasů hodnotících subjektů nejvíce bodů v 
kategorii jednotlivců dospělých. Druhý skončil pilot tahačů Adam Lacko a třetí 
kickboxer Stanislav Godla. Mezi mládežníky triumfovala atletka Michaela 
Červínová. Prvenství si zopakovali v kategorii dospělých lovosičtí házenkáři, u 
mládežníků Slavoj Litoměřice Funky Dangers. Nejlepší handicapovanou 
sportovkyní se stala plavkyně Nicole Fryčová, veteránkou veslařka Libuše 
Bruncvíková a trenérem Vladimír Šuma. 
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 Parkování u autobusového nádraží zlevnilo: litoměřičtí radní vyšli vstříc 
řidičům a výrazně snížili cenu parkovného na novém parkovišti vedle 
revitalizovaného autobusového nádraží ve spodní části města, a to jak v 
případě platby prostřednictvím SMS, tak při využití parkovacího automatu. V 
případě platby s využitím automatu došlo ke sjednocení sazby. Zatímco od 
loňského podzimu, kdy bylo parkoviště s 88 místy uvedeno do provozu, na 
něm řidiči platili pětikorunu za první hodinu, za druhou o desetikorunu více, za 
další dvě hodiny 25 a za celodenní stání 30 korun, od 19. února zde platí 
pouze 10 korun. Za desetikorunu zde mohou během jednoho dne stát 
libovolně dlouho. 
 

 Úspěch žáků ZUŠ na soutěži Beethovenovy Teplice: ve dnech 27. a 28. 
února proběhl 1. ročník soutěže pro mladé pianisty s názvem Beethovenovy 
Teplice. V koncertním sále teplické konzervatoře vystoupilo během dvou dnů 
celkem 50 klavíristů z celé republiky. Soutěžící byli rozděleni do čtyř věkových 
kategorií do 9, 11, 14 a 17 let. Soutěžní výkony hodnotila pětičlenná porota 
složená z předních českých klavíristů a klavírních pedagogů v čele s Prof. 
Alenou Vlasákovou (JAMU Brno). Litoměřickou ZUŠ reprezentovaly celkem 4 
žákyně. V nejmladší kategorii získala Jasmína van Vegchel 2. cenu, 
Magdaléna Pallasová 2. cenu a Jana Neužilová 3. cenu. Sára Korábová v 
nejstarší kategorii podala zcela mimořádný výkon, který však v silné 
konkurenci výborně připravených studentů konzervatoří nestačil na umístění.  
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Březen 

 Litoměřický zastupitel bude kandidátem na hejtmana: litoměřický 
zastupitel Petr Urbánek z hnutí ANO 2011 povede v podzimních krajských 
volbách. Informaci zveřejnily 1. března Hospodářské noviny. Volební manažer 
hnutí v Ústeckém kraji Jakub Komárek ji však zatím odmítl potvrdit. Okresní a 
posléze i krajský sněm na první místo kandidátní listiny nominoval právě 
manažera Petr Urbánka, politického nováčka, který se po posledních 
komunálních volbách stal opozičním zastupitelem v Litoměřicích, kde žije. 
 

 Juniorky Slovanu si zajistily prvenství v lize: mladé basketbalistky TJ 
Slovan Litoměřice zvládly poslední zápas základní části ligy sk. A a zajistily si 
první příčku v soutěži ktg. U19. Nyní čeká tým Slovanu čtyřtýdenní pauza a 
pak play off o postup do extraligy juniorek. 
 

 Další dopravní značky na Mírovém náměstí: není týdne, aby servisní firma 
nemusela na litoměřickém Mírovém náměstí opravovat vyvrácenou dopravní 
značku. Už víme, proč se tak děje. Řidiči se při jejich sledování nestačí všem 
vyhnout. Na obvodu náměstí je 36 tyčí, vně dalších 12, a na nich zhruba 90 
tabulek. Brzy k nim přibude dalších sedm. Je to nutné? Odborníci tvrdí, že 
ano. Značení placeného parkování je na náměstí už řadu let. „My jsme si po 
zralé úvaze, aby nevznikaly aplikační výklady a na to problémy v praxi, jako je, 
kam co platí a neplatí, rozhodli upřesnit místa a k tomu je vybavit několika 
novými značkami pro placené parkovné. Zásadně platí, že značka, aby byla 
platná, musí být umístěna vpravo ve směru jízdy. Bohužel, město rozhodlo mít 
na náměstí parkoviště, tak musí být podle uspořádání a platné legislativy 
vyznačené. Na straně u radnice by správně mělo být značek ještě víc,“ uvedl 
Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského 
úřadu v Litoměřicích. Historickému jádru města parkování aut nedělá ozdobu, 
ale k radikálnímu řešení ještě nikdo z politiků nenašel odvahu. Přitom 
parkoviště v okruhu půl kilometru, což je trasa, kterou i senior urazí za 10 
minut, nejsou úplně vytížena. 
 

 13. ročník litoměřického Loutkového festivalu: od 4. do 6. března byla na 
Mírovém náměstí v Litoměřicích ke zhlédnutí výstava loutek. Akce byla 
součástí programu 13. ročníku litoměřického Loutkového festivalu. Ten také v 
Divadle Karla Hynka Máchy nabídne ještě čtyři představení. V sobotu v 10 
hodin Kašpárkovo staročeské divadlo sehraje pohádku O drakovi a princezně, 
následovat bude výtvarná dílna. Ve stejný den od 15 hodin je v plánu 
Vodnická pohádka Divadla Koňmo. V neděli v 10 hodin se diváci mohou těšit 
na Šípkovou Růženku v podání Divadla Víti Marčíka, opět bude následovat 
výtvarná dílna. Festival v 15 hodin zakončí představení Kolotoč pohádek od 
Divadla Já to jsem. 
 

 V litoměřické nemocnici jsou nová lůžka za 1,1 milionu: dodáním lůžek na 
neurologické oddělení byla v minulých dnech naplněna další část úspěšné 
žádosti litoměřické nemocnice o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora 
zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého 
kraje 2015“. Rozhodnutím krajských zastupitelů tak Městská nemocnice v 
Litoměřicích v loňském roce získala 1,1 milionu korun. 
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 Papež František poděkoval biskupovi: celocírkevní sbírka Svatopetrský 
haléř v litoměřické diecézi vynesla v loňském roce téměř 265 tisíc korun. 
Prostředky z celého světa slouží Svatému otci Františkovi odpovědět rychlým 
a efektivním způsobem na různé potřeby církve, většinou na sociální a 
humanitární účely. Výtěžek sbírky pomůže obětem válek a přírodních 
katastrof, vystěhovaným osobám a migrantům, stejně jako nově vznikajícím 
diecézím, katolickým výchovným centrům, sirotkům genocid, válek nebo AIDS. 
Papež například poskytl ze Svatopetrského haléře pomoc Česku v době 
posledních povodní. Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant obdržel v minulých 
dnech z Vatikánu poděkování za tento výraz solidarity. 
 

 Vyvěšení tibetské vlajky: symbolickou podporu Tibeťanům utlačovaným 
čínskými komunisty vyjádřili v několika městech a obcích na Litoměřicku. 
Tibetská vlajka včera vlála na radnici v Litoměřicích, v Lovosicích, v 
Bohušovicích nad Ohří, ve Straškově - Vodochodech, v Píšťanech a v Klenči. 
Akce se uskutečňuje vždy 10. 3. jako vzpomínka na krvavé potlačení povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci. 
 

 Vyhánění zimy: dopoledne jarní tvořivé dílny a odpoledne vyhánění zimy 
spojené s vítáním jara připravil na Smrtnou neděli 13. března litoměřický Dům 
dětí a mládeže Rozmarýn spolu s občanským sdružením Bejvávalo. Na 
Mírovém náměstí se lidé sešli v 15 hodin. Tam děti se svými rodiči nejprve 
zhlédli novou Pohádku o pohádce divadelního spolku Li-Di, poté se v průvodu 
přes Máchovy schody vydali na Lodní náměstí. Za zvuků řehtaček, trumpet a 
bubínků k Labi vynesli Smrt neboli Moranu. Slaměnou figuru oděnou do 
dámských šatů vysvlékli, zapálili a poslali po proudu řeky jako definitivní tečku 
za letošní zimou. Poté ještě všichni společně pestrobarevnými pentlemi ověsili 
takzvané líto, větev symbolizující příchod jara, která nyní bude zdobit prostory 
domu dětí a mládeže v Plešivecké ulici. K vidění byly i dobové kroje. 
 

 Litoměřičtí šermíři na turnaji v Srbsku: Novi Sad hostil nejkvalitněji 
obsazený kadetský a juniorský turnaj na světě. Z litoměřického Slavoje se na 
mistrovství Evropy nominovali Ondřej Strnad, Jan Stehlík a Kateřina Došková, 
která si, ač ještě kadetka, řekla svými výsledky o nominaci i v juniorkách. Po 
výborných výsledcích v individuálních závodech mohl trenér Suchý 
konstatovat, že českou kadetskou reprezentaci táhnou šermíři Slavoje 
Litoměřice. Šermíři Slavoje byli v Srbsku hodně vidět. Jeden šampionát končí, 
ale za tři týdny si Ondra Strnad a Kateřina Došková zašermují na planších ve 
Francii na mistrovství světa, kam se díky svým výborným výsledkům 
probojovali. 

  



30 
 

 Tyršův most bude otevřen až na 1. máje: v polovině března měl být 
zrekonstruovaný litoměřický most původně otevřen. Není. Náhradní termín 
dokončení je 30. dubna. Oficiálně to nikdo nepotvrdil, ale z jednání mezi 
zástupci investora, Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitele, společnosti SDS 
EXMOST Brno, prosáklo na veřejnost, že došlo k dohodě a stavbaři dokončí 
práce na rekonstrukci Tyršova mostu k 30. dubnu. Na Svátek práce se na něj 
pustí doprava. Tento termín by mohlo ještě zhatit počasí nepříznivé pro 
pokládku finálních živičných vrstev. Na obou stranách mostu je nyní už 
skutečně vidět, že tu probíhají finální práce. V rámci výluky na železniční trati 
byly na římsách nad kolejemi položeny konzole pro dotykové zábrany, 
odstraněna byla provizorní lávka a přístupová trasa pro chodce se dočasně 
přesunula na vozovku. Na tomto místě zbývalo položit trapézové krycí plechy. 
 

 Mzdy v kraji rostou: ve 4. čtvrtletí roku 2015 si lidé v Ústeckém kraji vydělali 
průměrně 25 519 korun. Průměr v ČR je ale přes 28 tisíc. Víc peněz na 
výplatní pásce měli na konci loňského roku lidé v Ústeckém kraji. Podle 
nových údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) si ve 4. čtvrtletí roku 2015 
vydělali o tisícovku víc než rok předtím. Průměrná hrubá mzda v kraji tak 
vzrostla na 25 519 korun. V žebříčku čtrnácti krajů má Ústecký kraj páté 
nejnižší mzdy. Za celostátním průměrem zaostává o 2 633 korun. Nejvíc ve 
čtvrtém čtvrtletí brali tradičně lidé v hlavním městě, kde průměrná hrubá mzda 
činila 35 385 korun. 
 

 Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích slaví narozeniny!: u 
příležitosti 70. výročí od založení její pracovníci připravili na středu 23. března 
od 17 hodin do 2. patra budovy společné setkání a besedování.  
 

 Velikonoční jarmark v hradu zaznamenal rekordní návštěvnost: davy lidí 
proudily po celý sobotní den do litoměřického hradu. Konal se zde totiž 5. 
ročník Velikonočního jarmarku řemesel a dovedností. Děti měly radost, když si 
v tvořivé dílně mohly vlastnoručně nazdobit velikonoční vajíčko nebo si uplést 
pomlázku. Zpestřením na nádvoří hradu byl historický dřevěný kolotoč na 
ruční pohon nebo historická střelnice. Letošní 5. ročník nepochybně 
zaznamenal rekordní návštěvnost. „Vstup nebyl zpoplatněn, ale troufám si 
odhadnout, že letos dorazilo kolem 1500 návštěvníků, což nás velmi těší,“ 
uvedla Anna Matulová, ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice, které je 
pořadatelem akce. 
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 Oprava horního nádraží končí: v období od konce srpna do konce října se v 
loňském roce uskutečnila proměna horního vlakového nádraží v Litoměřicích. 
Stavba je od té doby podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Marka 
Illiaše uvedená do předčasného provozu. Definitivně dokončená a předaná 
má být 24. března. „Ve čtvrtek má dojít k předání a zprovoznění celé stavby, a 
to včetně přechodu pro pěší přes kolejiště. Jeho zabezpečovací zařízení je v 
podstatě to jediné, co dosud nefunguje,“ sdělil ředitel stavby Pavel Čech z 
firmy N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Vybudování přechodu 
pro pěší ale bylo jen jednou ze změn, které litoměřické horní nádraží doznalo. 
Místo dřívějších sedmi kolejí jsou tam nyní položené jen tři. U nich vznikla 
zcela nová vyvýšená nástupiště. Podle dřívějšího komentáře Čecha je nádraží 
nyní bezpečnější, komfortnější a navíc bezbariérové. 
 

 Zástupci filipínských cestovek byli z Litoměřic nadšeni: Litoměřice jako 
partnerské město dvou filipínských měst jsou častým místem návštěv 
významných filipínských delegací i běžných turistů. Nejinak tomu bylo 16. 
března, kdy do Litoměřic zavítala skupina zástupců filipínských cestovních 
kanceláří a požádala Centrum cestovního ruchu o pomoc při organizaci press 
tripu. Stalo se tak na základě doporučení českého velvyslance v Manile. 
Program návštěvy filipínských hostů se soustředil na významná místa České 
republiky Prahu, Český Krumlov, Olomouc. Jako bonus jim byla nabídnuta 
návštěva Litoměřic, města, které má pro Filipínce velký význam. I přes 
obrovskou vzdálenost, která dělí Filipíny od Litoměřic, se ve druhé polovině 
19. století zrodilo velké přátelství mezi litoměřickým profesorem Ferdinandem 
Blumentrittem a filipínským lékařem, spisovatelem a nejvýznamnější postavou 
filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální 
nadvlády, národním hrdinou José Rizalem. Za své vlastenecké aktivity byl v 
roce 1896 popraven a pro Filipínce jeho odkaz a statečný postoj dodnes 
hodně znamená. Filipínští hosté byli městem a jeho památkami nadšeni. 
„Doufáme, že tato návštěva přispěje k oživení vztahů, které by mohly vyústit v 
přínosnou spolupráci. Věříme, že dále napomůže rozvoji turismu a vzájemné 
spolupráce mezi oběma zeměmi a že Česká republika bude i nadále pro 
Filipínce zajímavou destinací a Litoměřice oblíbeným turistickým cílem,“ 
dodala Anna Matulová, ředitelka Centra cestovního ruchu, které je 
provozovatelem infocentra. 
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 Vigilie i křest na biskupství v Litoměřicích: při bohoslužbě vody biskup 
pokřtil a biřmoval sedm dospělých lidí. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant 
oslavil s věřícími vzkříšení Ježíše Krista, nejvýznamnější okamžik celého 
liturgického roku. Slavnostní obřad Veliké noci začal v předvečer (vigilie) 
nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (v sobotu 26. března) žehnáním ohně 
před biskupskou rezidencí, od něhož biskup zapálil velikonoční svíci (paškál) 
symbol Boží přítomnosti. Poté se účastníci oslav vydali průvodem do katedrály 
sv. Štěpána, kde slavnost pokračovala. U jejího vchodu si od plamene paškálu 
rozžali svoje svíce, aby společně vnesli do chrámu světlo. Velikonočním 
chvalozpěvem k posvěcení paškálu začala bohoslužba slova. Během ní věřící 
vyslechli sedmero čtení z Bible. Při bohoslužbě vody biskup pokřtil a biřmoval 
sedm dospělých lidí. Přítomní v katedrále následně obnovili svoje křestní sliby. 
V závěrečné části oslavy bohoslužbě oběti přijali křesťané Tělo a Krev 
vzkříšeného Krista. V neděli se konala slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Celé 
velikonoční období skončí po padesáti dnech od Veliké noci slavností Seslání 
Ducha svatého (Letnicemi). 
 

 Litoměřice hostí turnaj čtyř nejlepších hokejových týmů: litoměřická 
Kalich Aréna hostí čtyři nejlepší české juniorské týmy, které si vybojovaly 
postup do závěrečného turnaje DHL Extraligy – Sparta Praha, Vítkovice, 
Třinec a Plzeň.  
 

 Obyvatelům Želetic slouží nové hřiště: víceúčelové hřiště se dvěma koši na 
basketbal a dvěma brankami na malou kopanou nově slouží obyvatelům 
Želetic. Sportoviště vyrostlo u azylového domu Naděje v Želetické ulici, 
využívat ho mohou nejmladší klienti zařízení, kterých je zhruba čtyřicet, ale i 
veřejnost. Vybudování hřiště, které má nyní ve výpůjčce a správě nezisková 
organizace Naděje, stálo přibližně 605 tisíc korun, 274 tisíc činila dotace 
ministerstva, zbytek platilo město. Vstup na hřiště je zdarma. 
 

 Ministryně školství v Litoměřicích: „Masarykova základní škola má ducha,“ 
shrnula své dojmy ministryně školství Kateřina Valachová, která 23. března 
navštívila v rámci své cesty po kraji jednu z litoměřických základních škol. 
Ministryni zajímaly názory na kariérní řád učitelů, odchody nadaných dětí do 
víceletých gymnázií, ale i podněty pro nastavení parametrů chystaného 
dotačního programu ministerstva podporujícího stavby nových tělocvičen. 
Právě ta Masarykově základní škole chybí a ve spolupráci s městem chystá 
projekt její výstavby. Ministryně ocenila i program, v rámci kterého zde učí děti 
angličtinu již od první třídy rodilí mluvčí, stejně jako fakt, že škola propaguje 
myšlenky fairtradu. 
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Duben 

 Do jezuitského kostela se po půlstoletí vrátí bohoslužby: litoměřické 
biskupství zve na poutní mši svatou do jezuitského kostela Zvěstování Panny 
Marie v Litoměřicích. Koná se v pondělí 4. dubna 2016 od 18 hodin a jejím 
hlavním celebrantem bude biskup Mons. Jan Baxant. Po půlstoletí se do 
jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích vrátily bohoslužby. 
V pondělí 4. dubna 2016 od 18 hodin na místě, které dnes slouží potřebám 
Severočeské galerie výtvarného umění, zazní Boží slovo. Hlavním 
celebrantem poutní mše svaté bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 
 

 Futsalový tým Gardenline postupuje do ligy: překvapení nepřipustili. 
Futsalisté Gardenline Litoměřice zvládli domácí druholigový duel s Turnovem 
a slaví postup do I. ligy. 
 

 Kostelní náměstí opět pravidelně hostí trhy: zeleninu, koření, domácí 
uzeniny, sýry, živé ryby, sadbu, květiny, kávu nebo moučníky mohli lidé přijít o 
víkendu nakoupit na Kostelní náměstí na letošní první díl Litoměřických 
farmářských trhů. Konají se vždy v sobotu dopoledne jednou za čtrnáct dní. 
Úplnou novinkou je přitom doprovodný kulturní program, na kterém se podílí 
litoměřický Dům dětí a mládeže Rozmarýn ve spolupráci s městem. Tentokrát 
se lidem představil tým mažoretek. Trhy si tak více užijí nejen nákupčí, ale 
například i rodiny s dětmi. 
 

 Vinařské Litoměřice: šampionem výstavy Vinařské Litoměřice byl v úterý 
odpoledne vyhlášen Tramín červený výběr z hroznů, ročník 2015 od Vinařství 
Volařík z Mikulova. Shodli se na tom hodnotitelé, kteří ochutnali 752 
přihlášených vín. Vítězné víno bude možné ochutnat na výstavě Vinařské 
Litoměřice 22. a 23. dubna v litoměřickém Domě kultury. Hodnotitelé posoudili 
během dvou dnů více než 750 vín. Kromě šampiona udělili také několik 
zlatých a stříbrných medailí. Na počtu a především kvalitě vzorků bylo znát, že 
vinaři zužitkovali dobře povedený ročník 2015, který pro ně byl příhodný. 
 

 Vila Veveří je v havarijním stavu - město ji nechá oplotit: o vilu Pfaffenhof, 
jinak také Veveří či lidově Fafák, jež stojí u cesty z Litoměřic na Radobýl, její 
nynější vlastník nejeví žádný zájem. Firma H-Imo se sídlem v Praze, jejímž 
jediným jednatelem je ovšem Franz Josef Rupf ze Švýcarska, nijak nereaguje 
ani na opakované výzvy litoměřického úřadu. Ten po majiteli chtěl, aby 
chátrající budovu zabezpečil proti vniknutí. Město stavbu nakonec nechá 
oplotit na vlastní náklady. Rozpočtové opatření ve výši 80 tisíc korun už 
schválili radní. Předchozím majitelem vily Pfaffenhof byl právník Zdeněk 
Altner, proslulý zastupováním ČSSD v soudním sporu o Lidový dům v Praze. 
Přes jeho snahu o renovaci v 90. letech, kterou však nedokončil, dům už 
desetiletí chátrá a dnes je v havarijním stavu. Propadá se střecha objektu, 
propadlé jsou některé stropy a zřícené je i schodiště. 
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 Technické služby kupují nové stroje: novou techniku budou mít k dispozici 
Technické služby města Litoměřice. Zastupitelé už dříve schválili investiční 
příspěvek pro tuto příspěvkovou organizaci ve výši 11,2 milionu korun. 
Technické služby z peněz pořídí elektrické nákladní vozidlo, pracovní plošinu, 
tandemový vibrační válec a silniční frézu. 
 

 Premiéra filmu, který se točil v Litoměřicích: film Jak básníci čekají na 
zázrak uvedlo litoměřické kino Máj v předpremiéře. Premiéra se uskutečnila ve 
čtvrtek 14. dubna. V roce 2015 natáčel tým režiséra Dušana Kleina ve městě 
další pokračování příběhu o přátelích Štěpánovi a Kendym. Delegaci tvůrců 
na předpremiéře přivítalo zaplněné kino Máj. Film Jak básníci čekají na zázrak 
je v pořadí už šestým pokračováním úspěšné série. Natáčel se 28 dní, kromě 
Litoměřic také v lokacích Mělníka, Kladna a Prahy.  
 

 Na regeneraci pokratického sídliště půjdou další 4 miliony: oprava sídliště 
může pokračovat. Město bude moci čerpat dotaci na 2. etapu projektu. 
Plánovaných jich je šest. Litoměřice Městu se podařilo úspěšně dokončit první 
etapu regenerace sídliště Pokratice s částmi ulic U Kapličky, A. Muchy, 
Kubínova a Na Výsluní i s jejich okolím. Litoměřičtí tak hodlají navázat druhou 
etapou s ulicí U Potoka. Ta je sice z plánovaných šesti etap plošně nejmenší, 
ale splňuje limit pro udělení dotace, což je nejméně 150 bytů. Příští týden by 
se měla regenerovaná první část sídliště předat k užívání obyvatelům. 
 

 Desítky dobrovolníků uklízely Litoměřice: tři velkoobjemové kontejnery a 
šest desítek stolitrových pytlů plných odpadu, které odvezli pracovníci 
Technických služeb města. Takový je výsledek akce Ukliďme Litoměřice 
společně, která se konala 16. dubna. Třetí ročník opět pořádalo Zdravé město 
Litoměřice ve spolupráci s odborem životního prostředí a s řadou organizací a 
dobrovolníků, kteří se tak připojili k  celorepublikové akci Ukliďme Česko. 
Lokality určené k úklidu si z části vybrali sami dobrovolníci. Zdravé město 
Litoměřice zajistilo kontejnery, pytle, rukavice apod. Například 35 
dobrovolníků, členů turistického oddílu mládeže Litomíci, a žáci turistického 
kroužku při ZŠ Havlíčkova, ale i kamarádi a rodiny, kdy nejmladším 
účastníkem byla dvouletá holčička, vyčistili cestu za výstavištěm. „I přes 
nepřízeň počasí se všichni moc snažili. Výsledkem byl téměř plný kontejner a 
přes třicet pneumatik od malých až po velké traktorové,“ konstatovala vedoucí 
Litomíků Kateřina Krňáková. 
 

 Tržnice Zahrady Čech: tradiční jarní prodejní Tržnice Zahrady Čech, letos 
v  propojení s  výstavou Bydlení, v  dubnu odstartovala letošní výstavní 
sezonu. Mezi celkem 35 tisíci návštěvníky nechyběli ani hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.  
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 Veřejné diskuzní fórum: na veřejném diskuzním fóru s názvem Desatero 
problémů Litoměřic, které se v pondělí odpoledne opět po roce konalo v Domě 
kultury v Litoměřicích, lidé jako nejpalčivější problém města označili 
nevyhovující stav plaveckého bazénu, respektive požadavek na jeho 
rekonstrukci, případně rozšíření. Na druhém místě se umístil požadavek na 
důslednější kontrolu dodržování městských vyhlášek včetně té týkající se 
pejskařů a třetí příčku obsadily chybějící startovací byty pro mladé rodiny. 
 
TOP problémy města v jednotlivých oblastech: 

 Životní prostředí: požadavek na výsadbu stromů v centru města a zvýšení 
počtu odpadkových košů zejména v okrajových částech Litoměřic 

 Veřejná správa, strategický rozvoj, bezpečnost: kontrola dodržování 
městských vyhlášek a změna termínu úklidu centra města z neděle na všední 
den 

 Doprava, územní rozvoj: požadavek na vybudování cyklotrasy z Pokratic k 
dolnímu nádraží a výstavbu chodníku ve Vrchlického ulici 

 Výchova a vzdělávání: požadavek na lepší a zdravější stravování ve školních 
jídelnách a přemístění ZUŠ do objektu bývalého vojenského velitelství 

 Podnikání, cestovní ruch, bydlení: požadavek na revitalizaci městské tržnice a 
rozmístění více cyklostojanů po městě 

 Kultura, sport, volný čas: požadavek na rekonstrukci plaveckého bazénu a 
výstavbu nového skateparku v bývalých kasárnách pod Radobýlem 

 Stůl mladých: požadavek na výstavbu startovacích bytů a vznik chybějícího 
portálu s nabídkami brigád pro studenty od 15 let 
 

 Violoncellistky ze ZUŠ Litoměřice hrály s Českou filharmonií: ve 
spolupráci České filharmonie a Asociace ZUŠ vznikl v roce 2014 mimořádný 
projekt, ve kterém je umožněno talentovaným mladým hudebníkům zahrát si 
společně s filharmoniky v koncertních prostorách Dvořákovy síně Rudolfina. 
Ze Základní umělecké školy Litoměřice byly nominovány a vybrány žákyně z 
violoncellové třídy paní učitelky Jany Šillerové Ludmila Landová, Nikol 
Loskotová a Marie Puldová. Na projekt se společně se svou učitelkou 
připravovaly již od listopadu loňského roku a vše vyvrcholilo závěrečným 
slavnostním koncertem s ostatními mladými hudebníky a filharmoniky pod 
taktovkou dirigenta Jiřího Bělohlávka. Koncert byl mimořádným hudebním i 
lidským zážitkem. 
 

 Benefice pro hospic: 171 650 Kč přesně tolik korun získal Hospic sv. 
Štěpána v Litoměřicích za umělecké fotografie a výtvarná díla vydražená na 
čtvrteční benefiční aukci v litoměřickém hradu. Večerem, který byl spojený 
také s oslavou 15. výročí od založení hospice, provázel herec a „básník“ Pavel 
Kříž. Kromě finančních prostředků z aukce hospic získal také narozeninový 
šek ve výši 100 000 korun od firmy Preol. Peníze budou použity na nákup léků 
proti bolesti a zdravotnický materiál.  
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 V soutěži historických měst ČR se Litoměřice dostaly do finálové trojky: 
Litoměřice se dostaly mezi tři finalisty oceněné za vynikající výsledky 
dosažené v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ČR za rok 2015. Ocenění v úterý z rukou 
náměstků Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj převzal ve 
Španělském sále Pražského hradu starosta Ladislav Chlupáč. Stalo se tak u 
příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Litoměřice poté, co získaly 
titul Historické město Ústeckého kraje 2015, uspěly i v celorepublikovém klání. 
Za sebou zanechaly taková města, jako Karlovy Vary, Kutnou Horu, 
Luhačovice, městskou část Praha 1, Šternberk apod. Titul získal 
moravskoslezský Příbor, o druhé a třetí místo se podělily Litoměřice a Jičín. 
 

 Pokácení starých stromů u kina Máj: staré stromy se kácejí kvůli 
bezpečnosti. Odborný posudek totiž ukázal, že stav dvou sedm desítek let 
starých jerlínů japonských vyžaduje okamžité kácení. „Oba stromy se 
nacházejí v havarijním stavu a pro své okolí představují neúnosné ohrožení z 
hlediska provozní bezpečnosti, a to nejen při extrémním, ale i běžném 
počasí,“ stojí ve znaleckém posudku. O jeho vypracování požádal odbor 
životního prostředí městského úřadu poté, co začala po velkých kusech 
opadávat kůra kmene, jehož obvod u jednoho ze stromů dosahuje 450 
centimetrů ve výšce 130 cm. 
 

 První solární lavičku v České republice instalují v Litoměřicích: 
Litoměřice učiní další významný krok k propagaci obnovitelných zdrojů 
energie. V úterý 3. května v 10 hodin představí veřejnosti zástupci města a 
dodavatele první solární lavičku v České republice, instalovanou v parku 
Václava Havla (vedle kavárny Fér Kafé). „Jde o první „chytrou“ lavičku 
určenou nejen k odpočinku. Nabízí totiž možnost bezplatného připojení k 
internetu a dobití mobilních zařízení, notebooků, tabletů, čteček i fotoaparátů, 
a to pouze s využitím solární energie. Dále monitoruje výrobu energie, 
spotřebu při dobíjení a kvalitu ovzduší,“ vyjmenoval její přednosti energetický 
manažer města Jaroslav Klusák. V lavičce je zabudovaná baterie, díky níž 
systém funguje, i když zrovna slunce nesvítí. Lavička je dlouhá 2,2 metru a 
vysoká necelý metr. Váží zhruba 400 kilogramů. K výrobě byl použit beton, 
část je z oceli a kovu. Povrch tvoří dřevo a solární panel. Ten je umístěn za 
opěradlem. 
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Květen 

 Tyršův most se po více jak roce otevřel automobilové dopravě: investor 
dal pokyn k jeho otevření o půlnoci, splnil striktně poslední dohodnutý termín 
zahájení provozu 1. května, bohužel s měsíčním zpožděním. Zhruba deset 
osobních automobilů z obou stran mostu, obsazených hlavně mladými lidmi, 
vzalo jeho otevření spíše jako recesi. Čtvrt hodiny po půlnoci přijelo jedno auto 
a posádka se ptala, jestli náhodou nezmeškala ohňostroj. Ten se skutečně 
nekonal, nestříhala se ani páska, těžko by se našel odpovědný úředník, který 
by se tohoto aktu ujal. Na rekonstrukci Tyršova mostu se spolu s hlavním 
zhotovitelem, společností SDS EXMOST Brno, podílelo zhruba 25 
subdodavatelů. Koordinovat stavbu nebylo nijak jednoduché. Stavbaři 
Litoměřice neopouštějí, budou zde do konce května. Musí dokončit úpravy 
kolem mostu a dát do původního stavu průjezdovou komunikaci městem, 
která byla zvýšenou dopravou poškozena. Na mostě vznikly dva pruhy pro 
cyklisty, bylo upraveno osvětlení a instalováno nové dopravní značení. 
Dokončovací práce zkomplikovala havárie na vodovodním řadu v ulici Vodní, 
což je sjezd k litoměřickým ostrovům. Oprava byla dokončena rychle, ale 
obnovení povrchu dlážděné komunikace ještě nějaký týden potrvá. Proto zde 
je instalována světelná signalizace a povolen vjezd pouze nákladním 
automobilům, které při příjezdu od Želetic musí odbočit vpravo a vrátit se do 
Vodní ulice přes okružní křižovatku Na Kocandě. Osobní vozidla musí 
používat objízdnou trasu. 
 

 Basketbalový Slavoj opět postoupil mezi nejlepší čtyřku: basketbalisté 
Slavoje Litoměřice si znovu zahrají o postup do nejvyšší soutěže. Rozhodlo o 
tom odvetné utkání prvoligového play off, ve kterém sice těsně podlehli Sokolu 
Pražskému na jeho palubovce, ale v součtu s domácím utkáním byli 
úspěšnější. Litoměřičtí basketbalisté dokázali již třetím rokem po sobě pod 
vedením Tomášem Eisnerem postoupit do závěrečných bojů o vítěze první 
ligy. A to i přes to, že sezóna byla velice komplikovaná z důvodu zranění 
klíčových hráčů. „Tým to ale nepoložilo a znovu se ukázalo, že v Litoměřicích 
se hraje basketbal na dobré úrovni. Poděkování patří nejen hráčům a 
trenérům týmu, ale i vedení klubu a samozřejmě i vedení města Litoměřice za 
podporu sportu.“ 
 

 Turistická sezona je v Litoměřicích zahájena: zajímavé zahájení letošní 
turistické sezony připravilo Centrum cestovního ruchu Litoměřice. Na nádvoří 
Hradu Litoměřice byly vysazeny tři „hlavy“ vinné révy, současně zde bylo 
otevřeno vinařské infocentrum, byla představena kniha o vinařství a 
zpřístupněna výstava obrazů Českého středohoří malíře V. A. Šrůtka. 
Infocentrum vzniklo ve správní budově na nádvoří hradu. „Návštěvníkům 
nabídne ke koupi v průběhu sezony, tedy od května do září každý den v týdnu 
od 11 do 16 hodin, upomínkové předměty, propagační materiály, ale i česká 
vína, která budou moci na nádvoří hradu nebo přímo v infocentru také 
ochutnat. Chybět nebude ani Královská kolekce vín speciálně adjustovaná 
Cechem českých vinařů u příležitosti oslav narození Karla IV.,“ informovala 
ředitelka CCR Anna Matulová. 
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 Soutěž ARS POETICA Puškinův památník v Litoměřicích: v úterý 26. 
dubna se v gotickém Hradě v Litoměřicích konalo krajské kolo jubilejního 50. 
ročníku soutěže v ruském jazyce Ars poetica Puškinův památník. Soutěž byla 
letos o to slavnostnější, protože se zároveň konala v roce české rusistiky a je 
nejdéle pořádanou jazykovou soutěží v Evropě. Litoměřice zdatně 
reprezentovala ZŠ Ladova. Žáci 7. a 9. ročníku pod vedením Mgr. Jany 
Maksoudové nacvičili několik vystoupení, sami si i vyrobili kulisy a navíc i 
pomáhali při organizaci celé akce. O tom, že jejich práce byla úspěšná, svědčí 
i výsledky Ondřej Slapnička ze 7. B získal 1. místo v sólové recitaci s básní 
Vladimíra Orlova Kdo se koho bojí? a postupuje do celonárodní přehlídky 
v Praze. Kolektiv žáků 7. A a B s vystoupením Lhář Olesy Jemeljanové se 
umístil na stříbrné pozici v kategorii kolektivních vystoupení a v téže kategorii 
ještě získaly 3. místo dívky z 9. A s veselým příběhem Olesy Jemeljanové 
Kropenatá slepička aneb jak to bylo doopravdy. Díky podpoře města 
Litoměřice soutěž mohla proběhnout v důstojných prostorách Hradu a stala se 
tak velmi úspěšnou akcí Ústeckého kraje. 
 

 10. ročník závodů Litoměřická dlažba: tradiční závod pro veřejnost, který 
byl i tentokrát zařazen do sportovního seriálu Král Středohoří, startoval ve 
dvou vlnách. Do Litoměřic se nakonec sjelo na sto závodníků, kterým 
pořadatelé ze Spolku litoměřických cyklistů rozdali ceny v kategoriích s 
rozestupy po deseti letech. Vítězem třídy do 18 let byl německý závodník 
Franz Fröhlich, do třiceti Lukáš Hofman, do čtyřiceti Pavel Linet, do padesáti 
Marek Bušek a nad padesát Vladimír Paudera. Nejrychlejší ženou byla Pavla 
Nováková, která dorazila až z Brna. Pořadatelé mírně upravili trať. O půl 
kilometru ji prodloužili a cyklisty zavedli do dalších zákoutí historického města. 
Na náměstí ale soutěžily i děti. Do dění navíc zasáhli i hosté z německého 
partnerského města Míšeň, čímž závod získal mezinárodní punc a navíc se 
tím podtrhl význam akce, při které starosta Ladislav Chlupáč odstartoval 
dětské závody a nechyběl ani při předávání cen.  
 

 Fotbalové kluby v Litoměřicích se spojují: změny přicházejí ve dvou 
rovinách. První je vznik nového subjektu FK Litoměřicko. Litoměřicko bude 
spojení dvou klubů z Litoměřic, FK a Sokola Pokratice. Tímto společným 
krokem chceme navázat na úspěšné projekty např. Táborska, Hořovicka a 
dalších, které díky sloučení blízkých klubů mohly začít pracovat na koncepci 
rozvoje mládežnických týmů, které místo konkurenčního boje „kolem komína“ 
vytvořily silnou základnu, která teď může žádat o statusy tréninkových center 
či ligových soutěží. A nejen to, může obsadit soutěže i týmy B, C, přesně 
podle výkonnosti malých fotbalistů. 
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 Úspěchy litoměřického basketbalu: basketbalisté Slavoje Litoměřice se 
probojovali až na závěrečný turnaj nejlepších týmů I. ligy Final Four do Hradce 
Králové, kde však o víkendu dvakrát svým soupeřům podlehli. Jejich mladší 
kolegové basketbaloví kadeti týmu Slavoj BK Litoměřice obsadili na MČR též 
čtvrtou příčku, když nejprve podlehli BCM Nymburk a v boji o bronz i 
pořádajícím Pardubicím. 
Litoměřický dívčí tým se zúčastnil Národní festivalu minibasketbalu mladších 
minižákyň a minižáků v Ostravě. Jedinou prorážku v turnaji si Slovaňačky 
„vychutnaly“ až s samotném finále s týmem, který se pohybuje pravidelně na 
předních příčkách mistrovství republiky a národních festivalů, s HB Basket 
Praha a odvážejí si z Ostravy krásné 2. místo. 
 

 Závod míru juniorů pojede třiadvacet týmů i mistr světa: svoji premiéru 
bude letos mít Mexiko a Chorvatsko. Naopak Lotyšsko se po tragickém úmrtí 
svého lídra odhlásilo. Třiadvacet šestičlenných týmů z dvaadvaceti zemí. 
Letošní 45. ročník Závodu míru juniorů bude jedním z nejpočetnějších za 
posledních čtrnáct let a pyšnit se bude i dalšími milníky. Některé týmy tu 
budou startovat vůbec poprvé v historii. Na startu nemá chybět dokonce ani 
úřadující mistr světa Rakušan Felix Gall. 
Po vynucené roční pauze způsobené rekonstrukcí Tyršova mostu v 
Litoměřicích tradiční akce opět vyvrcholila v Terezíně. V cíli bylo klasifikováno 
115 závodníků, z nichž byl po čtyřech náročných dnech v cíli nejrychlejší 
Christopher Blevins. Žlutý trikot získal jako druhý Američan v historii ZMJ. 
 

 Kostýmované prohlídky města: na kostýmované prohlídky, středověkou 
kuchyni nebo přednášku historika zve Centrum cestovního ruchu Litoměřice. 
Kostýmované prohlídky, kdy se zaměstnanci CCR na tři dny převlékli do 
dobových kostýmů a provádějí od pátku do neděle turisty městem a 
litoměřickým hradem, začínají již dnes u příležitosti oslav 700. výročí narození 
krále Karla IV. 
 

 Autosalon na Zahradě Čech: rozpačitý pátek a chladnou neděli z pohledu 
návštěvnosti Autosalonu vykompenzovala sobota, kdy na Zahradu Čech 
dorazilo zhruba deset tisíc návštěvníků. Celkem prošlo branami během 
prodlouženého víkendu na 15 tisíc příznivců motorismu. 
 

 Férové dobroty ochutnalo 70 návštěvníků: přes sedmdesát návštěvníků 
zaznamenali pořadatelé Zdravé a Fairtradové město Litoměřice na šesté 
Férové snídani, která proběhla v areálu zdejšího dopravního hřiště. 
Litoměřičané tím vyjadřují podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla 
porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí nebo zneužita dětská 
práce. Další akcí Fairtradového města Litoměřice je 3. ročník Afrického a 
férového festivalu Dun Dun 17. června v Parku Václava Havla. 
 

 Rekonstrukce radnice: historická budova litoměřické radnice na Mírovém 
náměstí, proslulá vyhlídkovou věží Kalich, prochází rekonstrukcí. Obnovy se 
dočká fasáda domu, kamenné prvky, ciferník i okenní výplně. Děje se tak v 
rámci Programu regenerace městské památkové rezervace. 
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 Alchymistické Litoměřice: druhý ročník kulturně – vzdělávacího a 
osvětového festivalu Alchymistické Litoměřice, který se v duchu motta: ZEMĚ, 
KLÍČ KE MNĚ uskutečnil 12. až 15. května v domě kultury, zanechal hluboký 
zážitek. Bohatý program zahrnoval nejen 90 přednášek, workshopů, seminářů 
a konferenčních setkání, ale také 20 uměleckých výstav či taneční koncerty, 
divadelní představení, meditace a cvičení. Tuto pestrou nabídku setkávání, 
zábavy, relaxace, poučení a možnosti k zamyšlení využilo během 
festivalových dnů tři a půl tisíce návštěvníků z ČR i zahraničí. 
 

 Májový koncert v hradu: příznivci sborového zpěvu se mohou těšit na 
májový koncert komorního sboru Cantica Bohemica. Těleso řízené 
Vladimírem Frühaufem přednese ve středu 25. května od 18 hodin ve foyer 
litoměřického hradu světské skladby, lidové i lidové v úpravách. Sbormistr 
Vladimír Frühauf, který příští rok oslaví 80. narozeniny, přivedl od 60. let ke 
sborovému zpěvu stovky dětí, dívek a žen v několika sborech, které slavily a 
slaví úspěchy na festivalech doma i za hranicemi. Za rozvoj kultury obdržel 
řadu ocenění, poslední letos na jaře je medaile za zásluhy od Ústeckého 
kraje. 
 

 Litoměřicko zasáhl prudký déšť s krupobitím: déšť páchal škodu zejména 
na Libochovicku, kde bylo krupobití nejsilnější.  
 

 Smutný příběh dřevěné sochy: socha z Jezuitských schodů leží rozřezaná 
v kopřivách - dřevěná skulptura Neznámo odkud asi posloužila i na topení. 
„Neznámo odkud“ tak zní název dřevěné sochy autora Jiřího Beránka, která 
zdobila osmnáct let Jezuitské schody v Litoměřicích. Několikametrová dřevěná 
skulptura byla na schody umístěna v roce 1992 v rámci benefičního sympózia 
našich i zahraničních umělců reagujících na barokní umění, jehož výtěžek byl 
určený na opravu kostela Zvěstování P. Marie v Litoměřicích. Plastika setrvala 
na svém místě až do března 2010, kdy začínala dlouho plánovaná 
rekonstrukce pískovcových schodů, na jejichž stavu mělo několikaleté 
umístění sochy také svůj podíl. Socha byla převezena do areálu technických 
služeb, kde měla zůstat až do dokončení rekonstrukce, od této doby však 
bohužel nastala souhra několika kuriózních situací, které zajistily soše neblahý 
osud. Nakonec skončila zapomenutá v kopřivách a některé její části byly 
uřezány, pravděpodobně na otop. Na základě mikrobiologické analýzy vzorku 
dřeva a potvrzení výskytu dvou hub bylo vzhledem ke stavu shledáno kulturní 
komisí města nejideálnějším řešením převoz zbytku plastiky „Neznámo odkud“ 
do Kundratického lesa, kde jsou ideální podmínky pro její dožití. Tam by 
socha měla být převezena v blízké době. 
 

 V Litoměřicích opravují průtah městem: hlavní průtah městem od mostu 
Gen. Chábery směrem na Českou Lípu se dočkal opravy. Řidiči musí ve 
špičkách počítat s drobným zdržením. Komunikace v centru města sloužily 
jako objízdná trasa kvůli roční uzavírce Tyršova mostu. Zvýšená dopravní 
zátěž se podepsala na jejich stavu. 
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Červen 

 Ocenění městského úřadu: cenu v kategorii měst za druhé místo v soutěži 
eOsobnost eGovernmentu převzal 3. června v Náchodě tajemník Městského 
úřadu v Litoměřicích Milan Čigáš. Stalo se tak v rámci celorepublikové 
konference, jejímž cílem byla vzájemná výměna zkušeností odborníků 
pracujících v oblasti elektronizace veřejné správy, a to na různých úrovních od 
obcí, měst, až po státní úřady a ministerstva. Zpestřením konference bylo 
vyhlášení prvního ročníku soutěže magazínu Egovernment, která ukázala na 
osobnosti, jež se v daném roce nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci 
elektronizace veřejné správy v ČR. Litoměřický městský úřad byl oceněn za 
novou sekci potřebuji si vyřídit, která již po svém spuštění zaznamenala na 
webových stránkách města vysokou návštěvnost. Lidem totiž poskytuje 
podrobný návod, jak v různých životních situacích při kontaktu s úřadem 
postupovat. 
 

 Hrad obsadilo na třicet vinařství z Čech a Moravy: po jarních Vinařských 
Litoměřicích se milovníci lahodného moku mohli těšit na druhou oslavu vína v 
královském městě Litoměřice. V sobotu 4. června se v areálu hradu 
uskutečnilo slavnostní vyhodnocení 5. ročníku prezentační, soutěžní a 
prodejní výstavy vín z Čech a Moravy. Litoměřický hrozen 2016 pořádá 
Centrum cestovního ruchu Litoměřice s podporou Vinařského fondu ČR, 
tentokrát pod záštitou Cechu českých vinařů. Před samotným vyhodnocením 
soutěže předala radní Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči Jitka 
Sachetová Cenu hejtmana Ústeckého kraje dvěma vinařským osobnostem z 
okresu Litoměřice Vladimíru Šuhájkovi a Janu Podrábskému. Hodnotící 
komise letos obodovala 102 vzorků z 21 vinařství. Překvapením je, že všech 
šest vín, oceněných zlatými medailemi, pochází z Čech, Sauvignon 2015 z 
Žernoseckého vinařství, Tramín červený 2015 z Klášterních vinných sklepů 
Litoměřice a Pinot noir 2014 z Lobkowiczkého vinařství Roudnice nad Labem. 
Ze sedmi nejlépe hodnocených vín se Championem výstavy stal Modrý 
Portugal Žernoseckého vinařství. Stejná společnost obdržela ještě zlatou 
medaili pro Sauvignon ročník 2015. 
 

 Mezinárodní sochařské sympozium: čtvrtý ročník mezinárodního 
sochařského sympozia byl zahájen na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech. 
V průběhu dvou týdnů vzniknou čtyři díla, která rozšíří stávající expozici 15 
soch, z nichž většina je umístěna na Střeleckém ostrově. Zatímco dosud 
účastníci sympozia tvořili hlavně z pískovce, letos využijí i materiál zachráněný 
v průběhu rekonstrukce Tyršova mostu. Ze čtveřice účastníků 4. ročníku 
sympozia pochází pouze Alžběta Kumstátová z Litoměřic, Zuzana Kačerová je 
z Prahy, Jean Paul Chablais z Francie a Zbigniew Fraczkiewicz z Polska. 
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 Noc kostelů: v pátek 10. června se v rámci mezinárodní Noci kostelů po celé 
republice otevírá většina svatostánků. Zájemci si budou moci prohlédnout 
interiéry kostelů, kaplí či modliteben, zúčastnit se mší a v některých místech i 
kulturního doprovodného programu, který většinou začíná od 18 hodin. 
V Litoměřicích se otevírají tyto kostely: katedrála sv. Štěpána, kostel sv. 
Kateřiny, kostel sv. Václava, kostel sv. Vojtěcha, kostel Všech svatých, kostel 
Zvěstování Panny Marie, kostel sv. Ludmily, kaple Jana Křtitele, kaple sv. 
Štěpána v Hospici, kaple Božího Milosrdenství, modlitebna Církve adventistů 
sedmého dne, modlitebna ČCE, modlitebna Evangelické církve metodistické, 
červený kostel Bratrské jednoty baptistů.  
 

 Fotbalisté z litoměřické Masaryčky usedli na krajský trůn: žáci druhých a 
třetích tříd Masarykovy ZŠ Litoměřice dokázali uspět po vítězství v okresním 
kole turnaje Mc Donald´s cup 2016 i v konkurenci nejlepších týmů v kraji. 
Jejich perfektní výkon je katapultoval na vrchol tohoto tradičního turnaje, jež 
se uskutečnil v Teplicích. Litoměřičtí nejprve vyhráli v základní skupině, kde 
postupně porazili konkurenty z Chomutova, Děčína a Teplic. Skvělé výkony 
předvedli všichni borci. Avšak jako klíčový výkon k úspěchu lze zmínit herní 
projev Filipa Kočvary, který se stal společně s hráčem Mostu nejlepším 
střelcem turnaje. Sestava: Jakub Durák, Robert Spálený, Filip Kočvara, Víťa 
Dvořák, Štěpán Stojanov, Daniel Antal, Lukáš Kučera, Zdeněk Kavka, Tadeáš 
Míček, Adam Čehák a Láďa Holec. 
 

 Rekonstrukce pavilonu litoměřické nemocnice: pestrými barvami, 
moderním designem a hlavně větším komfortem pro pacienty i personál se 
nově pyšní několik ordinací a čekáren v prvním podlaží pavilonu B Městské 
nemocnice v Litoměřicích. Práce na rekonstrukci trvaly zhruba půl roku. Zcela 
nového kabátu se dočkaly odběrová místnost a ORL ambulance, v rámci které 
navíc vznikla další zcela nová vyšetřovna. Zásadních změn doznaly také dvě 
společné čekárny a nová jsou i sociální zařízení pro veřejnost a pro 
zaměstnance nemocnice. 
 

 Modernizace operačních sálů: slavnostním otevřením dne 24. června 2016 
byl ukončen projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské 
nemocnice v Litoměřicích“, na která získala litoměřická nemocnice dotaci 
z Regionálního operačního programu Severozápad. V rámci tohoto projektu 
proběhla jak stavební modernizace prostor centrálních operačních sálů, tak 
i dodávka nových přístrojů. 
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 Podpora malých čtenářů: divadlo Karla Hynka Máchy se včera stalo 
dějištěm oslavy nejmladších čtenářů. Zdejší Knihovna K. H. Máchy připravila 
pro žáky prvních tříd ZŠ vyhodnocení projektu Už jsem čtenářem. Do osmého 
ročníku akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR, se tentokrát zapojil rekordní počet 274 dětí. „V Litoměřicích nebyla tradice 
projektu ani jednou přerušena. Letos jsme akt zakončení museli dokonce pro 
velkou účast rozdělit na dvě části. Zapojili se do něho prvňáčci z jedenácti tříd 
pěti ZŠ Ladova, Havlíčkova, Boženy Němcové, Na Valech a U Stadionu. S 
žáky jsme se od ledna do května každý měsíc scházeli v knihovně při čtení 
knih, hrách s ilustracemi a dalšími formami je seznamovali s různými 
literárními žánry nebo konkrétní knihou,“ přiblížila projekt jeho hlavní 
organizátorka v Litoměřicích Alena Koudelková. 
 

 Oslava 70 let basketbalového oddílu: basketbalový klub Slavoj Litoměřice 
ukončil slavnostním večerem svou 70. sezónu a vyhodnotil nejlepší hráče 
jednotlivých kategorií a nejlepšího trenéra klubu. Výbor klubu nezapomněl ani 
na trenéry, funkcionáře a hráče nedávné minulosti, kteří reprezentovali 
litoměřický basketbal. Pamětní plaketu k 70. výročí litoměřického basketbalu 
pak převzali: Petr Bernard, Václav Janošík, Miroslav Janošík, Ladislav 
Chlupáč, Petr Praibiš, Zdeněk Novák, Vlastimil Ryšavý, Zdeněk Seidl, Jan 
Smolík, Milan Šlégr, Milan Šneller a Petr Trejbal. Závěrem oceňování předal 
bývalý dlouholetý předseda basketbalového oddílu Slavoj Milan Šlégr původní 
vlaječku basketbalistů Sokola Litoměřice z roku 1946 současnému předsedovi 
litoměřického klubu Josefu Mayerovi. 
 

 Ztracený pomník litoměřického básníka: jeden takový nález byl v těchto 
dnech učiněn v Litoměřicích v parčíku před právě rekonstruovaným domem na 
Tyršově náměstí. Při zemních pracích dělníci obnažili ležící žulový sokl. 
Majitel domu Pavel Stranka, který se zajímá o historii města, po jeho otočení a 
očištění z poškozeného nápisu zjistil, že se jedná o podstavec pomníku 
německého básníka, dramatika a překladatele Josefa Emanuela Hilschera. 
Nápis praví, že pomník postavilo básníkovi, který se narodil 22. ledna 1806 v 
Litoměřicích a zemřel 2. listopadu 1837 v Miláně, rodné město Litoměřice. 
Našel se sokl a nyní se bude pátrat po bustě, kterou si litoměřický Německý 
kulturní spolek objednal spolu s pamětní medailí u Karla Radniczky, profesora 
Vídeňské akademie. K odhalení pomníku došlo v roce 1863 na jezuitských 
schodech. Přečkal zde obě světové války a pak záhadně zmizel. 
 

 Litoměřický festival inspirovaný Afrikou Dun Dun: litoměřický festival 
inspirovaný Afrikou Dun Dun se uskutečnil v parku Václava Havla a v atriu 
domu kultury. Hned na začátku pořádně rozproudil taneční a následně i 
bubenický workshop. Nechyběla ani módní přehlídka. Festival byl rovněž 
příležitostí setkat se s lidmi, kteří mají s Afrikou zkušenosti, a zakoupit některé 
z autentických výrobků či jídel a nasát tak něco z africké podmanivosti. Akci 
pořádalo litoměřické sdružení ShineBean ve spolupráci s Fairtradovým 
městem Litoměřice a dalšími organizacemi. 
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 Startuje okruh církevní památky: od 21. června mají návštěvníci 
královského města Litoměřice jedinečnou možnost navštívit vybrané církevní 
památky. V rámci nového turistického produktu „Okruh církevní památky“ se 
mohou návštěvníci seznámit s bohatou historií památek. Na tomto speciálním 
turistickém okruhu zamíříte do katedrály sv. Štěpána na Dómském pahorku, 
dále do kostela Zvěstování Panny Marie, kostela Všech Svatých či kostela sv. 
Jakuba. Mimo tyto sakrální památky okruh zahrnuje také známou vyhlídku 
Kalich na Mírovém náměstí a blízké Diecézní muzeum. V každé zastávce 
Okruhu církevních památek vás čeká odborný výklad průvodce. 
 

 Závěrečné koncerty ZUŠ: závěr školního roku je pro žáky Základní umělecké 
školy Litoměřice vždy ve znamení koncertů a mnoha vystoupení. Letošní 
koncerty žáků hudebního oboru se staly součástí Litoměřického kulturního 
léta. V Divadle K. H. Máchy se 8. června konal koncert žáků a 15. června 
2016 koncert absolventský, kterým završili žáci Základní umělecké školy 
Litoměřice studium. Další mimořádnou hudební akcí byl varhanní koncert v 
Katedrále sv. Štěpána, který se uskutečnil v neděli 19. června. V sobotu 25. 
června zakončí ZUŠ Litoměřice školní rok pásmem koncertů, akcí 
pojmenovanou „Zahrada orchestrů“. V prostorách zahrady ZUŠ Litoměřice 
vystoupí v čase od 14:00 do 19:00 orchestry, soubory, pěvecký sbor i sólisté 
ZUŠ Litoměřice. 
 

 Změna v zastupitelstvu: na posledním jednání před letními prázdninami 
složil slib nový člen zastupitelstva obce. Novým zastupitelem se stal pan Ivo 
Elman, ředitel Technických služeb města Litoměřice, který nahradil Jaromíra 
Mareše z ODS, který na svou funkci rezignoval v květnu z důvodu zvýšených 
pracovních povinností.  
 

 Nový generální vikář litoměřické diecéze: novým generálním vikářem 
litoměřické diecéze se stal J.M. can. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, 
biskupský vikář pro pastoraci a sídelní kanovník Katedrální kapituly u sv. 
Štěpána v Litoměřicích. V této službě nahradí P. ThLic. Stanislava Přibyla 
ThD. CSsR, který po sedmi a půl letech v úřadu generálního vikáře litoměřické 
diecéze končí. V dubnu letošního roku byl totiž na 105. plenárním zasedání 
České biskupské konference, které probíhalo v severočeských Hejnicích, 
zvolen novým generálním sekretářem České biskupské konference a odchází 
tak do Prahy. S úřadem generálního vikáře litoměřické diecéze se P. Stanislav 
Přibyl rozloučil při mši svaté ve středu 22. června 2016 v kostele Všech 
svatých v Litoměřicích. Slavnost se konala za účasti kněží litoměřické diecéze, 
nejbližších rodinných příslušníků P. Stanislava Přibyla, jeho spolupracovníků a 
dalších mnoha pozvaných hostů. Hlavním celebrantem děkovné mše svaté byl 
biskup Mons. Jan Baxant. 
 

 Oprava střechy pivovaru dostala zelenou: téměř 3 a půl milionu korun z 
rozpočtu města schválili litoměřičtí zastupitelé na rekonstrukci střechy jedné z 
budov litoměřického pivovaru. Podle vedení radnice je totiž v havarijním stavu 
a nelze tak čekat na případnou dotaci, kterou chce město na opravy získat od 
Ministerstva kultury. 
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 Skvělý Netrh získal pro litoměřické plavání stříbro na republikovém 
šampionátu: plavci žákovské kategorie (ročník 2002 2004) PK Litoměřice se 
o víkendu zúčastnili MČR. Pro starší se závody konaly v Ústí nad Labem, pro 
mladší v Brně. Na tyto závody se kvalifikuje pouze 24 30 plavců z každé 
disciplíny na základě výsledků z oblastních přeborů. V Ústí Litoměřice 
reprezentovali Vojta Netrh (2002), Šimon Petrovič (2003) a Terka Zikmundová 
(2002). Skvěle si vedl především Vojtěch Netrh, který dokázal obhájit stříbrnou 
medaili z posledních šampionátů na své parádní trati 200 metrů prsa ve 
vynikajícím čase 2:38,37. 
 

 Hokejista Birner přivezl pohár mistra ČR: vítěz extraligy, hokejový útočník a 
v neposlední řadě litoměřický rodák Michal Birner, navštívil dětské oddělení 
Městské nemocnice v Litoměřicích. Malé pacienty potěšil nejen svou 
přítomností a kartičkami s podpisy, přivezl s sebou také putovní Masarykův 
pohár.  Z nemocnice pak zamířil rovnou na trénink. Lidé se s ním i s Pohárem 
T. G. Masaryka mohli setkat ještě jednou na akci v Kalich Aréně.  
 

 V Litoměřicích si připomněli památku obětí komunistů: památku obětí 
komunistického režimu si dnes v podloubí litoměřické radnice u bronzové 
pamětní desky připomněli členové litoměřické organizace Konfederace 
politických vězňů, skauti, obyvatelé města a jeho představitelé.  
 

 Litoměřicko bude hrát ČFL: tři celky dospělých budou reprezentovat okres v 
republikových fotbalových soutěžích. Českou fotbalovou ligu si premiérově 
zahraje FK Litoměřicko, které bude mít úřední hrací den domácích zápasů v 
sobotu od 10:15 hodin. 
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Červenec 

 Akce Úředník na kole: zaměstnanci městského úřadu se mohou připojit 
k akci s názvem „Úředník na kole“, která podporuje cyklistiku. Zúčastnit se jí 
mohou všichni zaměstnanci úřadu, kteří použijí kolo od 1. 7. do 31. 8. jak 
k  cestě do práce nebo i v rámci odpoledních, víkendových či dovolenkových 
aktivit. Ti, kdo na kolo během 62 dnů prázdnin usednou minimálně dvacetkrát, 
budou zařazeni do losování o zajímavé ceny. Smyslem je udělat něco pro 
zdraví, podpořit cyklistiku jako zdravou a šetrnou formu pohybu a pomoci najít 
slabá místa jak ve městě, tak podmínkách pro cyklisty na úřadě. 
  

 Městský úřad v Litoměřicích získal od Ministerstva vnitra (MV) cenu 
v  soutěži „Přívětivý úřad 2016“: ocenění v  kategorii Ústeckého kraje 
převzal v Benešově z rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce 
veřejné správy Jany Vildumetzové starosta Ladislav Chlupáč a tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš. Litoměřice skončily třetí za Chomutovem a 
Mostem. MěÚ Litoměřice zároveň byl zařazen do příručky dobrých praxí, 
kterou MV vydalo. Jako inspirace pro další obce je zde prezentována sekce 
„Potřebuji si vyřídit“ umístěná na webových stránkách města. Tu pracovníci 
litoměřického úřadu vytvořili na bázi svých zkušeností jako přehledný nástroj 
pro orientaci občanů na úřadu. Prostřednictvím sekce jsou obyvatelé 
srozumitelně navigování jak postupovat při vyřizování úředních záležitostí, na 
koho se obrátit, jaké podklady si přinést, s jak vysokým poplatkem počítat 
apod. 
 

 Výborné výsledky mladých veslařů: letošní MČR žactva a dorostu se 
konalo 1. – 3. července v račické Labe aréně a pro litoměřické veslaře 
skončilo se skvělou bilancí tří mistrovských titulů, dvou stříbrných medailí a 
jedné bronzové. Navíc byly posádky litoměřického klubu ještě sedmkrát ve 
finálové šestce a dalších deset lodí bojovalo o šesté až dvanácté místo ve 
finále B. Zlaté medaile získaly svěřenkyně trenérky Radky Kindlové, Zuzana 
Zelinková a Petra Hojdarová na dvojskifu mladších žákyň, dále starší žáci na 
párové čtyřce Jan Marjanko, Vojtěch Špringl, Matouš Bělohlávek a kormidelník 
Jakub Štěch doplnění Michalem Zahrádkou z KVS Štětí. Historického úspěchu 
dosáhl tímto vítězstvím trenér Radomil Peterka, který dokázal obhájit titul 
Mistrů ČR na párové čtyřce starších žáků s úplně jinou posádkou, než která 
zvítězila v předchozím roce. Třetí titul Mistrů ČR přidala posádka dvojskifu 
dorostenců Tadeáš Konschill a Vojtěch Votruba, kteří se ve finálové jízdě ujali 
vedení krátce po startu. V. Votruba tak navázal na své úspěchy z předchozích 
let, když zatím ani jednou za svou veslařkou kariéru neodjížděl z Mistrovství 
ČR bez medaile. Trenér Daniel Slavík, který posádku připravoval společně se 
Stanislavem Novákem, přidal do své sbírky trenérských úspěchů i titul z 
kategorie dorostu. Stříbrné medaile získaly starší žákyně na kormidlované 
párové čtyřce - litoměřické závodnice Viktorie Štechová, Tereza Šantinová, 
Tereza Krejzová a Monika Mertlová z KVS Štětí a kormidelník J. Štěch. Další 
stříbrné medaile vybojovaly mladší žákyně, také na párové čtyřce 
s kormidelníkem v sestavě Stela Hanzíková, Vanda Hříbalová, Petra 
Hojdarová, Zuzana Zelinková a kormidelnice Eliška Heřmánková, které 
nestačily jen na loď VK Blesk Praha. Trenérkou obou posádek je R. Kindlová. 



47 
 

Bronz získal dvojskif mladších žáků Matěj Lacko a Miroslav Vokálek, které 
trenérsky vede R. Peterka společně s P. Janákem. 
 

 Nové sportoviště na plážový volejbal: krásný areál na beachvolejbal vyrostl 
v  Jiříkových kasárnách. Poté, co město získalo od armády kasárna do svého 
majetku, pronajalo za zcela symbolickou částku chátrající hřiště partě místních 
nadšenců. Výsledkem je založení prvního beachvolejbalového klubu v 
Litoměřicích a tři zbrusu nová, oplocená hřiště na plážový volejbal, u nichž 
nechybí ani posezení, sprcha, bazének a přibude i trampolína. 
 

 Začátek žní: v okolí Litoměřic, Straškova na Roudnicku a dalších obcí už bylo 
možné spatřit kombajny. V regionu začala sklizeň obilí. Zemědělci tradičně 
začali s ozimým ječmenem. Zatím jsou spokojeni. „Výnos máme okolo pěti tun 
z hektaru. To není nejhorší, ale také to není žádné skvělé číslo. Ječmen 
pěstujeme pro vlastní potřebu, pro krmení. Do pšenice se pustíme zhruba za 
tři týdny. Tam vypadá úroda celkem pěkně,“ řekl ředitel bohušovického 
Agrokomplexu Ohře Ivo Kadeřábek. 
 

 Loď Cargo Gallery v Litoměřicích: ve čtvrtek 7. července byla v Litoměřicích 
oficiálně otevřena loď Cargo Gallery. V pátek 8. a v sobotu 9. července se loď 
stane partnerem benefice Save-Skate na podporu skateparku v Litoměřicích. 
Zatímco ve skateparku budou probíhat hlavně sportovní akce, jako jsou 
závody BMX kol, na palubě lodi budou probíhat koncerty. V pátek se představí 
Prago Union nebo DJ Wicmi. V sobotu například Vellocet Roll, Trashsurf nebo 
Kluci. Program na lodi začíná v pátek ve 20:30 a v sobotu ve 14:00.  
 

 Atletky z Litoměřic na mistrovství Evropy: region má zastoupení na 
mistrovství Evropy atletů do 17 let, které proběhne v druhé polovině týdne v 
gruzínském hlavním městě Tbilisi. V české reprezentaci budou i dvě atletky 
ASK Lovosice mílařka Michaela Červínová a výškařka Kristýna Malířová, obě 
žákyně litoměřického gymnázia. Kristýna s Michaelou úspěšně reprezentovaly 
region v závěru června na MČR v Třinci. 
 

 Opravy pivovaru: v současné době probíhají první práce na opravě střechy 
jedné z budov bývalého litoměřického pivovaru, který spadá do městské 
památkové rezervace. Střecha na budově vpravo při pohledu z Tyršova 
náměstí byla již delší dobu v havarijním stavu a do budovy zatékalo. Co s 
pivovarem bude dál, zatím není stále úplně jasné. „Radnice nadále jedná s 
investory, kteří mají zájem obnovit v Litoměřicích výrobu piva, ale jednání jsou 
prozatím ve fázi vyjasňování vzájemných podmínek,“ informoval místostarosta 
Karel Krejza. 
 

 Začala sezóna letního kina: letní kino na Střeleckém ostrově v Litoměřicích 
si oblíbili diváci všech věkových kategorií. Od zahájení sezony do poloviny 
prvního prázdninového měsíce jej navštívilo téměř 500 diváků. „Návštěvnost je 
závislá na počasí a pohybuje se kolem osmdesáti až sto návštěvníků, kolikrát 
jich ale dorazí i třeba dvě stě,“ upřesnil Deníku Michal Hanzl z agentury Modrý 
z nebe, která letní kino provozuje společně s organizací Kinoklub Ostrov. 
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 Mládež z litoměřické diecéze odjela do Polska na světové setkání 
s papežem: katolická mládež z litoměřické diecéze zamířila ve středu 20. 
července 2016 do Polska, kde bude v Krakově ve dnech 25. 31. července 
probíhat Světový den mládeže. Před odjezdem z Litoměřic mladým poutníkům 
požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté, kterou s nimi 
slavil v kostele sv. Vojtěcha. Mladým poutníkům před jejich odjezdem z 
Litoměřic požehnal při mši svaté, kterou s nimi slavil v kostele sv. Vojtěcha. 
Popřál mladým hojnost Božího požehnání a radost ze společného setkání 
mladých křesťanů z celého světa. Přál jim, aby byli aktivní a živou součástí 
všech shromáždění, které je v Polsku čekají. 
 

 Nový pruh má chránit cyklisty: s novým vodorovným značením cyklostezky 
na opraveném Tyršově mostě si řada cyklistů neví rady. Na jiných místech v 
ČR se sice jedná o standardní značení, ale na silnicích v litoměřickém okrese 
jde o premiéru. Někteří cyklisté se dokonce obávají na konci značení odbočit 
vlevo. Faktem je, že řidiči jsou povinni cyklisty na vyznačené trase neohrozit a 
umožnit jim bezpečné odbočení. Odborná firma v těchto dnech na cyklostezce 
značení obnovila a podle normy trasu vybavila nejen vodorovnými bílými 
šipkami, ale výjezdy zvýraznila červeně, to aby řidiči, již cyklisty míjejí, dávali 
větší pozor. Ke kolapsu na tomto úseku ještě nedošlo, jen v jednom případě 
nepozorný cyklista zazmatkoval, narazil do ostrůvku a musel vyhledat lékařské 
ošetření. 
 

 Mladí křesťané z Filipín navštívili Litoměřice: do Litoměřic zavítala skupina 
křesťanské mládeže z Filipín. Na cestě do polského Krakova, kam míří na 
světové setkání mládeže s papežem Františkem, se mladí Filipínci setkali s 
litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a v katedrále sv. Štěpána 
slavili mši svatou. Během dne si prohlédli město a zdejší hřbitov, v prostorách 
Hradu se setkali se starostou města Ladislavem Chlupáčem. Stodvacetičlenná 
skupina doprovázená čtyřmi katolickými kněžími se krátce zastavila i v 
Terezíně. Litoměřice jsou pro Filipínce místem spojovaným se jménem jejich 
národního hrdiny José Rizala, lékaře, spisovatele a nejvýznamnější postavy 
filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální 
nadvlády, jehož pojilo blízké přátelství s litoměřickým středoškolským 
profesorem Ferdinandem Blumentrittem. 
 

 Litoměřický Hrad patří lidem z Filipín: od konce července až do konce 
srpna budou patřit výstavní prostory Hradu Litoměřice výstavě fotografií. V 
úterý večer se uskutečnila za účasti filipínského velvyslance pana Victoriana 
M. Lecarosa, českého velvyslance na Filipínách Jaroslava Olši, starosty 
Litoměřic Ladislava Chlupáče a řady dalších hostů vernisáž k výstavě Lidé z 
Filipín pražského fotografa Zdeňka Thoma. Přehlídku téměř šedesáti 
černobílých snímků považuje sám autor za historickou, neboť vznikla před 39 
lety, kdy Filipíny navštívil a zamiloval si je. 
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Srpen 

 Pivní slavnosti: v sobotu 6. srpna proběhl v Litoměřicích další ročník 
oblíbených Pivních slavností. Letošní, sedmý ročník proběhl na Mírovém 
náměstí, kde mohli návštěvníci ochutnat piva od dvaceti osmi výrobců, z nichž 
žádný nenabízel pouze jeden druh piva lidé tak měli možnost zkusit různá 
ovocná, ochucená, svrchně či spodně kvašená nebo pšeničná piva. K vidění 
byly například stánky pivovarů Rampušák z Dobrušky, Černá hora z Brna, 
Krčín ze Sedlčan, Žichovec, Raven z Plzně nebo přímo z Litoměřic Biskupský 
pivovar a minipivovar Labuť. Akce probíhala od dopoledne za příjemného 
počasí a solidní účasti zhruba čtyř tisíc návštěvníků, která byla srovnatelná s 
loňským ročníkem. 
 

 Nízká nezaměstnanost: litoměřický okres si stále drží nejnižší míru 
nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Ta zde činila v červenci 6,4 %, na úřadech 
práce bylo v červenci evidováno 5 090 lidí a v nabídce 456 volných 
pracovních míst pro různé profese, mezi nimi i pro 11 lékařů. 
 

 Pěší zóna na zkoušku: ve dnech 24. až 30. září 2016 bude na Mírovém 
náměstí v Litoměřicích na zkoušku zřízena pěší zóna. Občané i turisté tak 
budou mít celý týden možnost si vyzkoušet, jak by taková pěší zóna mohla v 
budoucnu vypadat. V anketě na webu Deníku měli čtenáři několik dní možnost 
hlasovat pro nebo proti zřízení pěší zóny. Hlasování se zúčastnilo celkem 
1253 čtenářů Deníku. Z toho 712 hlasovalo pro pěší zónu a 541 proti ní. Je 
tedy jasné, že většině hlasujících se nápad radních líbí a přiklání se ke 
zmiňované reformě náměstí. 
 

 Mistryně Evropy ve veslování: poslední červencový víkend se na olympijské 
veslařské dráze v Mnichově odehrálo mistrovství Evropy kategorie masters. 
Veslařský oddíl TJ Slavoj Litoměřice zde skvěle reprezentovala Libuše 
Bruncvíková starší, když vybojovala zlatou medaili ve dvojskifu žen ve věkové 
kategorii C společně s dcerou Libuší, která momentálně vesluje za VK Slávie 
Praha. Po loňském vítězství na mistrovství světa v kategorii B se tak obě 
radují i z evropského zlata. 
 

 Výstava archeologických nálezů: výstavu s názvem Smrtí to nekončí, aneb 
Tisíc let spali ve stínu Radobýlu zahájilo v úterý 16. srpna Oblastní muzeum v 
Litoměřicích. Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu 
pohřebiště z 10. a 11. století v Mlékojedech u Litoměřic, kdy bylo v roce 2007 
nalezeno 54 středověkých hrobů, kde se při zpracování prokázalo, že se 
jedná o 13 mužů, 15 žen a 26 nedospělých jedinců (tzn. dětí v různých 
věkových kategoriích od novorozenců po téměř dospělé). 
 

 FK Litoměřicko porazilo v poháru Příbram: když před včerejším utkáním 
říkal trenér třetiligového FK Litoměřicko Karel Zuna, že zázraky se v poháru 
někdy dějí, asi netušil, jak velkou bude mít pravdu. Jeho svěřenci totiž vyřadili 
ve druhém kole MOL Cupu prvoligovou Příbram po výsledku 3:1. Ale až 
takový zázrak to nebyl. Domácí byli totiž mnohem nebezpečnější a postup si 
zasloužili. Utkání druhého kola MOL Cupu mezi Litoměřickem a Příbramí 
sledovalo celkem 1423 diváků. 
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 Koncert sboru a filharmonie: stodvacetičlenný chlapecký sbor předvedl v 
sobotu v litoměřickém letním kině svoji sílu a kvalitu za doprovodu 
symfonického orchestru Filharmonie Hradec Králové. Kromě litoměřického 
sboru Páni kluci vystoupily ještě sbory Bonifantes z Pardubic a Pueri 
Gaudentes z Prahy. Vrcholem večera byla světová premiéra kantáty Jana 
Jiráska pro chlapecký sbor a symfonický orchestr nesoucí název Máj, která 
byla speciálně pro tento koncert složena.  
 

 Závěr žní: zemědělcům v okrese se podařilo do sobotní noční přeháňky 
dosekat větší část zbývajících ploch s obilovinami. Tento týden zbývá deseti 
rozhodujícím pěstitelům, které sleduje Agrární komora Litoměřicka, sklidit ještě 
205 hektarů s ozimou pšenicí, 40 hektarů s jarním ječmenem a 20 hektarů s 
ovsem. Při teplém počasí je to otázka jednoho dne. Dosažené výnosy jsou 
proti loňsku o něco nižší, u rozhodujících plodin pšenice ozimé a jarního 
ječmene je to o půl tuny z hektaru méně. Víc sypal pouze ozimý ječmen, žito a 
oves. Celkem bylo sklizeno 58 609 tun obilovin s průměrným výnosem 6,5 
tuny z hektaru, loni byl průměr 6,9 tuny. 
 

 Oprava páteřní silnice: v druhé polovině srpna začala rekonstrukce silnice 
v ulici Na Kocandě. Město tak v pátek sužovala kolona vozidel stojící v ulicích 
Na Kocandě, Mezibraní a v navazující Českolipské ulici. Zácpy v dopravní 
špičce lze očekávat i v následujících dnech. Důvodem je skutečnost, že 
vlastník silnice první třídy, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, přistoupil k 
provádění údržby a opravě vozovky. První etapa, týkající se úseku od prvního 
kruhového objezdu Na Kocandě až po kruhovou křižovatku u Kauflandu, 
probíhá za plného provozu, neboť nařízení objízdných tras by bylo velmi 
složité a komplikované, a to zejména pro těžkou nákladní dopravu. Stavební 
práce na vozovce, zahrnující odfrézování stávajících povrchů, pokládku 
nových asfaltobetonových vozovek, ale i výměnu několika vodovodních 
přípojek, mají skončit do 8. září, protože o den později již začíná výstava 
Zahrady Čech. 
 

 Podzemní odpadkové koše: po podzemních kontejnerech začínají být v 
Litoměřicích budovány i podzemní odpadkové koše. První o objemu 760 litrů 
byl o prázdninách instalován u pokratických závor v blízkosti bankovního 
automatu. V litoměřickém regionu je pravděpodobně první tohoto druhu.  
 

 Fotbalový klub Pokratice nekončí: i přesto, že se TJ Sokol Pokratice a TJ 
Litoměřice letos spojili v jeden klub FK Litoměřicko, jako jeho rezerva hrají 
Pokratice krajský přebor Ústecka. Než se tak stalo, skalní fandové se zlobili, 
proč má vzít za své klub, který se 10. září pochlubí svou sedmdesátiletou 
tradicí. „Přesvědčili jsme ty, kteří mají pokratické srdíčko, aby pokračovali v 
tom, co zdejší kopanou šlechtilo a šlechtí. Nemluvili jsme do prázdna,“ 
konstatoval se zjevným zadostiučiněním někdejší dlouholetý předseda David 
Keltner. 
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 4. litoměřické svátky hudby: nadšeným aplausem a dlouhotrvajícím 
potleskem vestoje odměnilo publikum aktéry obou koncertů 4. litoměřických 
svátků hudby, které v sobotu skončily v jezuitském kostele Zvěstování Panně 
Marii. V prvním koncertu vynikli mistři smyčců, houslista Václav Hudeček, 
violoncellista Petr Nouzovský a violistka Kristina Fialová-Nouzovská. Kromě 
Brahmsova díla zazněla v jejich podání poprvé v Česku i unikátní, nedávno 
objevená věta z Mozartovy koncertantní symfonie pro housle, violu, violoncello 
a orchestr. Mimořádným zážitkem byl i sobotní operní večer, ve kterém 
excelovali držitelka Ceny Thálie sopranistka Simona Houda Šaturová a mladý 
tenorista Petr Nekoranec, mimořádný talent nastupující pěvecké generace, a 
to nejprve v mozartovských ariích z Dona Giovanniho, pak v Donizettiho, 
Verdiho a Rossiniho dílech a skvělý večer pak zakončili duetem Adiny a 
Nemorina z Donizettiho „Nápoje lásky“. Výkony interpretů umocnila Plzeňská 
filharmonie dirigovaná Tomášem Braunerem. 
 

 Pátrání po ztracených dětech: od 29. srpna probíhá celostátní pátrání po 
pohřešovaných mladých lidech, třináctileté Janě Kulhavé z Doksan a 
šestnáctiletém Danielu Příhodovi z Mlékojed u Litoměřic. V neděli se nevrátili v 
domluvené době domů a ani o sobě nepodali zprávu. Mladý pár se sešel v 
neděli v odpoledních hodinách v Litoměřicích a od té doby mají nedostupné 
telefony, s největší pravděpodobností se pohybují oba společně. 
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Září 

 Začátek školní docházky pro 309 dětí: slavnostní atmosféra doprovázená 
úsměvy vystrojených prvňáčků s kornouty v rukách a školními brašnami na 
zádech, ale občas i slzičkami dětí nebo dojatých maminek, panovala 1. září v 
sedmi litoměřických základních školách. Celkem 309 prvňáčků usedlo do 
školních lavic šesti základních škol zřizovaných městem. Každá škola otevřela 
dvě první třídy, soukromá ZŠ Lingua universal třídu jednu. Základní školy Na 
Valech a Havlíčkova pak navíc mají přípravnou třídu s celkem 26 předškoláky. 
 

 Pokračování regenerace sídliště Pokratice: druhá etapa regenerace sídliště 
Pokratice je v plném proudu. Na účet města dorazila z Ministerstva pro místní 
rozvoj čtyřmilionová dotace. Dalších 2,5 milionu korun doplatí město na 
realizaci projektu ze svého. Ještě na konci letošního roku budou veřejnosti 
představeny výsledky druhé etapy revitalizace, zahrnující jižní a západní část 
sídliště, tedy lokality vymezené tokem Pokratického potoka na východě, ulicí 
Pokratická na západní straně a ulicí U Kapličky v části severní. 
 

 Zvýšení cen za parkování v centru města: zatímco dosud řidiči v první 
zóně, tedy hlavně na Mírovém náměstí a v přilehlých ulicích, platili za 
půlhodinové parkování pětikorunu a desetikorunu za každou hodinu, nově to 
je 10 korun za třicetiminutové stání a 30 korun za každou hodinu. „Zvýšením 
ceny parkovného chceme motivovat řidiče, aby zde nestáli celý den, ale jen po 
dobu nezbytně nutnou,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza a upozornil, že 
dosavadní ceny neodpovídaly cenovým hladinám srovnatelných měst. 
Zajímavostí je, že elektromobily mohou v Litoměřicích od 15. září, kdy nařízení 
rady města vešlo v platnost, parkovat zdarma. 
 

 Průměrná sezóna na koupališti: sezóna na koupališti na Písečném ostrově 
třetí zářijový víkend skončila. Areál provozovaný Městskými sportovními 
zařízeními má za sebou průměrnou sezónu se 32 tisíci návštěvníky. Což je o 
22 tisíc méně než loni, kdy vysoké teploty trhaly rekordy, na druhou stranu 
zase o 7 tisíc lidí více než předloni. 
 

 Ministr zdravotnictví v litoměřické nemocnici: na krátkou návštěvu zavítal 
7. září do litoměřické nemocnice ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s 
doprovodem. Při této příležitosti se setkal s vedením nemocnice a se zástupci 
zřizovatele, diskutoval se zaměstnanci a prohlédl si vybraná pracoviště. 
Svatopluk Němeček se nejprve setkal s vedením, které mu krátce představilo 
nemocnici, její strukturu a rozsah poskytované péče. Při diskusi o problémech 
současného zdravotnictví, které se přímo dotýkají litoměřické nemocnice, 
ministr nejen ocenil stávající stav, ale rovněž přislíbil pro příští rok finanční 
pomoc. „Je vidět, že nemocnice je ve velmi dobrém stavu a že je investováno 
do jejího rozvoje. Je potěšující vidět i to, jak účelně a ve prospěch pacientů 
zde byly vynaloženy prostředky z evropských fondů,“ ocenil ministr a dodal, že 
ministerstvo zdravotnictví v příštím roce některé investiční záměry nemocnice 
podpoří.  
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 První ročník akce Technodays: kvalitní prezentaci středních škol 
technického zaměření a firem z Litoměřicka s přesahem do Ústí nad Labem a 
Děčína nabídl Technodays Litoměřice 2016. Třídenní akce se od 22. do 24. 
září konala na Zahradě Čech. Akci první dva dny navštívila zhruba tisícovka 
žáků 8. a 9. tříd z Litoměřicka a blízkého okolí. Prezentaci na jednotlivých 
stáncích jim nabídlo 9 středních škol a učilišť technického směru a dvanáct 
firem. Pořadatelem bylo město Litoměřice, Okresní hospodářská komora 
Litoměřice a Hospodářská a sociální rada Litoměřicka. Partnerem projektu pak 
litoměřická pobočka úřadu práce, která zde představila činnost Institutu pro 
volbu povolání. Litoměřice se v tomto směru inspirovaly Chomutovem, kde 
tato akce úspěšně již několik let probíhá. 
 

 Finanční pomoc pro školu v Keni: žáky a učitele z keňské školy Ndere 
potěšil téměř desetitisícový finanční příspěvek, který k nim v polovině roku 
dorazil z Litoměřic. Představuje výtěžek z workshopu „Postavme africkou 
vesnici“, který se v červnu uskutečnil v Litoměřicích v rámci festivalu Dun Dun 
věnovaného Africe, a dar Masarykovy základní školy.  
 

 40. ročník Zahrady Čech: ve dnech od 9. do 17. září proběhl 40. jubilejní 
ročník Zahrady Čech, který byl zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, 
kutily, zahradníky a milovníky přírody. Návštěvníci si mohli vybrat z pestrého 
sortimentu, obdivovat řadu novinek i pobavit se u doprovodného kulturního 
programu. Přestože se jedná o hrubý odhad, návštěvnost dosáhla loňských 
čísel – cca 82 tisíc lidí. Vybírat si mohli z tradičního prodejního sortimentu u 
téměř 500 vystavovatelů a prodejců na ploše více než 5.000 m2.  
 

 Odhalení pamětní desky Eberharda Eyserta: v malebném zákoutí 
Rybářských schodů, na domě s číslem popisném 322/7, byla 21. září 
odhalena pamětní deska připomínající památku Eberharda Eyserta. Tento 
malíř a restaurátor (1860 až 1920) většinu svého života prožil v Litoměřicích. 
Zde po návratu ze studií působil jako učitel kreslení a od roku 1891, kdy získal 
restaurátorskou licenci, i jako restaurátor. „Byl to první opravdu školený 
restaurátor, který zde žil, pracoval a zemřel. Úzce spolupracoval se 
zakladatelem Diecézního muzea Vincenzem Lukschem,“ upozornil na jeho 
význam litoměřický historik Oldřich Doskočil, který stojí za nápadem 
připomenout budoucím generacím osobnost tohoto restaurátora na domě, ve 
kterém žil.“ Účastníci odhalení pamětní desky, jehož se zúčastnil i filipínský 
velvyslanec v ČR Victoriano M. Lecaros, poté na hřbitově uctili památku jak 
Eberharda Eyserta, tak bývalého středoškolského profesora Ferdinanda 
Blumentritta. Právě on zprostředkoval na konci 19. století setkání Eyserta s 
filipínským národním hrdinou José Rizalem. Výsledkem je obraz Rizala, který 
byl nedlouho poté popraven španělskými kolonizátory. 
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 Oslavy partnerství měst: poslední dva zářijové dny se v Litoměřicích nesly v 
duchu oslav 15. výročí partnerství s městem Fulda a 20. výročí partnerství s 
městem Míšeň. Dvoudenní oslavy začaly společným setkáním starostů a 
primátorů měst v hradu a pokračovaly společenským večerem. Zástupci radnic 
představili rozvoj a úspěchy jednotlivých měst. Druhý den absolvovali 
společnou prohlídku Litoměřic a okolí. Oslavy vrcholily hudebním 
odpolednem, kdy na podiu na Mírovém náměstí společně vystoupili hudebníci 
z Litoměřic, Míšně a Fuldy. Litoměřice reprezentoval Juniorband základní 
umělecké školy. Oslavy organizoval spolek Lito-Partner, který rozvíjí vztahy s 
partnerskými městy. 
 

 Úspěšný charitativní koncert: nadační fond Kalich za podpory města 
Litoměřice a ve spolupráci s MKZ uspořádal již 5. ročník benefičního koncertu 
pro litoměřický hospic. Hlavní hvězdou byli zdravotně handicapovaní členové 
kapely The Tap Tap, kterým tleskalo více než pět stovek diváků ve stoje. 
Zapálení, s jakým ke koncertu přistoupili, bylo strhující. Stejně jako nasazení 
dívek z pěveckého sboru Puellae cantantes pod vedením sbormistra Romana 
Pallase. Třešničkou na dortu se stalo předání šeku předsedou správní rady 
NF Kalich Alexandrem Vondrou ředitelce hospice Monice Markové. Výtěžek 
ze vstupného totiž dosáhl částky 100 tisíc korun. Dvě stě tisíc korun předal 
místostarosta Pavel Grund za město Litoměřice, které i přes pravidelnou 
každoroč- ní podporu rozhodlo o mimořádném příspěvku. Dalších 50 tisíc 
korun hospici darovali manželé Kuldovi. Sedm tisíc pak obsahovala kasička 
umístěná v předsálí DK, z čehož tři tisíce pocházely od zpívajících „Puelek“.  
 

 Předání cen Aloise Klara: těsně před vyvrcholením charitativního koncertu 
Nadačního fondu Kalich s výtěžkem pro Hospic sv. Štěpána předal starosta 
Ladislav Chlupáč společně s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu Renátou Jurkovou Ceny Aloise Klara. Sošky vyrobené v 
keramické dílně Diakonie představují poděkování za dlouhodobý přínos ve 
zdravotní a sociální oblasti. O tom, kdo je dostane, rozhodli radní města na 
základě doporučení sociální komise. Pro sošku si na podium přišla dlouholetá 
ředitelka Diakonie ČCE Irena Opočenská a vedoucí litoměřického Klokánku 
Ivana Prudičová. Obě byly nominované za sociální oblast. Za oblast 
zdravotnictví cenu převzal loni do důchodu odcházející primář litoměřické 
nemocnice MUDr. Ivan Brambaški a bývalá vrchní sestra litoměřické léčebny 
dlouhodobě nemocných Jaroslava Krahulíková.  
 

 Vinobraní: letošní litoměřické vinobraní se neslo také v duchu oslav 700. 
výročí narození krále českého a císaře římského Karla IV. Kromě hektolitrů 
bur- čáku a pestrého hudebního doprovodu byl připraven i letos historický 
jarmark s desítkami stánků, královský průvod, souboje rytířů, středověké 
kejkle, bujaré tance a dobová hudba. Organizátoři nachystali pestrý program 
jak pro páteční, tak i sobotní den, který vrcholil ohňostrojem. Odehrával se na 
šesti scénách. Hlavní scéna na Mírovém náměstí nabídla průřez téměř všemi 
hudebními žánry. 
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 Městský historik Oldřich Doskočil oslavil 70. narozeniny: za letitou práci 
historika, 13 let trvající práci kronikáře města a vydání řady publikací 
vztahujících se k regionu poděkoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč 
Oldřichu Doskočilovi, kterého přijal na radnici u příležitosti jeho 70. narozenin. 
Vystudovaný novinář, někdejší redaktor Svobodného slova, dlouholetý 
spolupracovník Národního muzea, Národní galerie i mnichovské kulturní 
společnosti Adalberta Schiffera je však dle svých slov pyšný hlavně na své 
objevy učiněné v oblasti dějin umění, hlavně pak malířství. V Litoměřicích je 
ovšem známý hlavně jako dlouholetý odborný pracovník zdejšího muzea, s 
nímž svázal téměř dvacet let života. Za tu dobu se kromě jiného vypracoval ve 
skutečného znalce česko-německých vztahů. 
 

 Skončilo pátrání po nezletilých: policie ve středu 7. září ukončila pátrání po 
šestnáctiletém Danielu Příhodovi z Mlékojed a třináctileté Janě Kulhavé z 
Doksan. Byli nalezeni živi a zdrávi. Policie po nich pátrala od 28. srpna. Jejich 
zmizení a objevení provázela řada nejasností a případem se zabývala 
celostátní média.  
 

 Dny otevřených památek: celkem šestnáct objektů, z nichž některé nejsou 
běžně veřejně přístupné, lze navštívit a prohlédnout si již v sobotu 10. září od 
9 do 17 hodin. Město Litoměřice se i letos připojuje ke Dni otevřených 
památek, který se koná v rámci Dnů evropského dědictví. Na řadě míst je 
přitom připraven i doprovodný program. Vstup zdarma je v Litoměřicích do 
těchto objektů: 

o Divadlo Karla Hynka Máchy, Máchovy schody 
o Dům Pod Kalichem, Mírové náměstí 
o Historické podzemí s lapidáriem, Mírové náměstí 
o Kostel sv. Václava, Václavské náměstí 
o Oblastní muzeum, Mírové náměstí 
o Kostel Všech svatých, Mírové náměstí 
o Kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšské náměstí 
o Kostel sv. Jakuba, Dominikánské náměstí 
o Katedrála sv. Štěpána, Dómské náměstí 
o Hrad, Tyršovo náměstí, vč. expozice českého vinařství 
o Galerie a muzeum litoměřické diecéze, Mírové náměstí 
o Galerie výtvarného umění, Michalská ul. 
o Kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská ul. 
o Dům Na Vikárce (Máchova světnička), Máchova ul. 
o Blumentrittova a Rizalova bašta, Velká Dominikánská ul. 
o Kino Máj, Sovova ul. 

 

 FK Litoměřicko porazilo Baník Ostrava: na zcela zaplněném stadionu se 
odehrál málo vídaný fotbalový zápas. Ve 2. kole MOL Cupu zaskočilo 
Litoměřicko ligovou Příbram a po výhře nad favoritem slavilo postup. Ve 3. 
kole zavítal do Litoměřic vedoucí celek FNL Baník Ostrava, který na zápasy 
doprovází vždy skupina vyhlášených a obávaných fanoušků. První poločas 
branku nepřinesl a tak došlo na lámání chleba až po přestávce. Domácí se 
překvapivě ujali vedení a hosté za další čtvrthodinku srovnali krok. Jenže 
litoměřický Šimkovský bleskově odpověděl a poslal svůj tým do 4. pohárového 
kola. 
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 Vinný sklep Hradu Litoměřice získal certifikát kvality: vinný sklep Hradu 
Litoměřice získal od Národního vinařského centra certifikát kvality. Projekt 
certifikace realizuje Národní vinařské centrum společně s Nadací Partnerství 
za podpory Vinařského fondu ČR. Pro provozovatele hradního sklepu, kterým 
je Centrum cestovního ruchu Litoměřice, jde o vizitku, že zázemí a nabídka 
služeb prošly kontrolou a splnily řadu kritérií. 
 

 Aplikace pro volby: s blížícími se volbami byla tento týden spuštěna užitečná 
aplikace „Kam jít volit?“. Poté, co volič zadá adresu trvalého bydliště, zobrazí 
se mu na mapě jeho adresa a k ní příslušná volební místnost, včetně 
kontaktních informací. Volby do krajských zastupitelstev se konají v pátek 7. 
října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin. 
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Říjen 

 Konference Asociace urbanismu a územního plánování: v Litoměřicích se 
6. a 7. října sešli architekti a odborníci na územní plánování nejen z České 
republiky, ale i Slovenska a Německa. V hradu se totiž konala konference 
Asociace urbanismu a územního plánování. Na téma „Přestavba a regenerace 
sídel a krajiny“ diskutovalo a prezentovalo dosavadní zkušenosti zhruba 170 
lidí. V Litoměřicích se jako v jediném městě konala tato konference již 
podruhé. První se zde uskutečnila před čtrnácti lety. Pro Litoměřice šlo o 
významnou příležitost prezentovat dosažené úspěchy. Zástupci radnice v čele 
s městským architektem Janem Mužíkem a ve spolupráci s architektem 
Zdeňkem Sendlerem, který je autorem projektu modernizace Jiráskových 
sadů, představili odborné veřejnosti město, nové stavby, revitalizovaná 
veřejná prostranství, parky a návrhy vzešlé z architektonické soutěže na 
kasárna pod Radobýlem atd. Inspirující byly i zkušenosti z dalších regionů. 
 

 Setkání Čechů z Volyně: sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel spolu s 
Radou černobylských reemigrantů uspořádali 8. října v hotelu Koliba 
celostátní setkání na téma „Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti - přínos a 
perspektivy». Záštitu udělili prezident Zeman, ministr vnitra Chovanec a 
starosta Chlupáč. Zahájení konference, se uskutečnilo za účasti vládních a 
nevládních organizací i vědeckých institucí. Na programu byla též diskuse na 
téma Tři vlny reemigrace a společenský večer. 
 

 Fotosoutěž o Českém středohoří: snímky přibližující krásu obdivovaného 
Českého středohoří, staveb a života v něm ukazuje výstava, která je až do 
konce října k vidění v Hradu Litoměřice. Jde o soubor více než dvou desítek 
fotografií zaslaných do 6. ročníku soutěže „Život a cestovní ruch v Českém 
středohoří“, které porota označila za nejzdařilejší. Celkem bylo přihlášeno pět 
desítek děl od sedmnácti autorů. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s 
vernisáží výstavy se v hradu uskutečnilo v sobotu 1. října za účasti řady 
autorů. Zároveň byli představeni ti, jejichž díla vyhrála. V kategorii A 
jednotlivých snímků obsadil v nezávislém hlasování porotců první a 
překvapivě i druhé místo Zbyněk Nezbeda z Litoměřic s fotografiemi vinic a 
sadů. Třetí skončila Litoměřičanka Jarmila Kacarová se snímkem nazvaném 
Cestou na Kočku. 
Kategorii B vyhrál se sérií fotografií „České středohoří je krásné, rozmanité a 
nedoceněné“ Jiří Volf z Třebenic. 
 

 Zlatá olympijská medaile v Litoměřicích: „Krpálek, Krpálek…“ skandovalo 
ve čtvrtek dopoledne v tělocvičně více než pět stovek žáků Základní školy 
Ladova v Litoměřicích. Na besedu do školy, v níž pod vedením ředitele 
Václava Červína vyrostla řada úspěšných judistů, totiž zavítal Lukáš Krpálek, 
který z letní olympiády v Riu letos přivezl jako jediný z Čechů zlatou medaili. 
 

 Máchův běh: v sobotu 8. října 2016 se v Litoměřicích uskutečnil již 6. ročník 
stále populárnějšího Máchova běhu. Ani vcelku chladné počasí neodradilo 
219 milovníků běhu od účasti. Na start se postavilo těžko uvěřitelných 219 
mužů, žen i dětí. Běželo se na tratích různé délky, od 180 metrů určené pro 
předškoláky, až po 4 480 metrů pro muže vytrvalce všech věkových kategorií. 
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 Úspěch města v ekologické soutěži: v pražském Karlíně byli 5. října oceněni 
autoři desítky nejlepších tuzemských ekologických projektů. Město Litoměřice 
se z celkem 307 projektů z celé České republiky probojovalo do finále v 
kategorii obcí. Zde ji však ve veřejném hlasování předstihla obec Haňovice na 
Hané. Na ekologického Oskara byly Litoměřice nominovány za Fond úspor 
energie, který finance na svůj provoz získává z již realizovaných úspor 
energie. Tím v minimální možné míře zatěžuje rozpočet města. Ušetřené 
peníze jsou navíc rozděleny tak, aby z úspory těžily i městské organizace, 
které úspor dosáhly, čímž je město k energeticky efektivnímu provozu 
motivuje. 
 

 Ocenění pro městskou knihovnu: sotva Knihovna Karla Hynka Máchy v 
Litoměřicích oslavila sedmdesátiny, záhy přišla další radostná zpráva. Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR jí udělil ocenění Městská knihovna 
roku 2016 v kategorii měst nad 20 000 obyvatel. Ceny byly uděleny minulý 
čtvrtek za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana v reprezentativních 
prostorách Zrcadlové kaple v Klementinu. Tím pověstným „želízkem na 
vahách“ byly vynikající komunitní a vzdělávací aktivity, kterými se knihovna už 
několik let pyšní. Pozvolna, ale přitom cílevědomě, si buduje pověst kulturního 
a společenského centra v Litoměřicích. Připravuje nejen autorské večery, 
besedy a přednášky, ale i výstavy a víkendové workshopy; při knihovně 
působí Klub aktivního stáří a dva literární kluby. Jako samozřejmost se už 
bere každoroční účast na Dnu poezie, Noci literatury a Noci s Andersenem; 
knihovna organizuje oslavu tradice „Svatý Martin s knihovnou“ a prázdninové 
čtení pod širým nebem „Města čtou“. „Je to velké ocenění nejen pro nás, 
pracovníky knihovny, pro naše čtenáře, ale i pro samotné Litoměřice, které 
považuji za jedno z nejkrásnějších měst v Čechách,“ řekl v této souvislosti 
ředitel knihovny Karel Tománek. Naprosto výstižně proto působí i slogan, který 
letos doprovází všechny propagační materiály oslavence: Knihovna letí! 
 

 Litoměřicko vyřadila v poháru až pražská Slavia: litoměřičtí fotbalisté 
prožívají sezónu z říše snů. V ČFL se pevně usadili ve středu tabulky, ale 
ještě větší radost dělají svým příznivcům v MOL Cupu, kde se přes 
prvoligovou Příbram a druholigový Baník Ostrava probojovali až do osmifinále, 
kde narazili na pražskou Slavii. V Praze už se, bohužel, žádná senzace 
nekonala a během prvních dvaceti minut bylo, po hattricku Mešanoviče, 
rozhodnuto. Litoměřicko se nakonec vrací se sedmigólovým přídělem, ale za 
výkony v letošním ročníku MOL Cupu se určitě stydět nemusí.  
 

 Divadelní benefice: divadelní benefice ochotnických souborů se i v letošním 
roce těšila z velkého zájmu diváků. Během týdne, kdy v Litoměřicích 
probíhala, se divadelních a hudebních představení zúčastnilo celkem 809 
diváků. Pořadateli benefice jsou Hynkovo hravé divadlo a Centrum pro 
náhradní rodinnou péči a Městská kulturní zařízení Litoměřice, na programu 
benefice se též podílel Hudební bar Baronka. 
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 Úspěch pěvců ZUŠ: ve dnech 21. – 23. října 2016 se konal již 14. ročník 
Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kterou vyhlásilo Gymnázium a Hudební 
škola hl. m. Prahy. Soutěže se zúčastnily žákyně Základní umělecké školy 
Litoměřice – Kateřina Chalupová, Adéla Pachirová, Marie Kirschnerová a 
Denisa Středová. Všechny zpěvačky podaly skvělý výkon a Denisa Středová 
získala 3. místo. Velké poděkování patří Janě Červinkové za vynikající 
pedagogickou práci a Romanu Pallasovi za klavírní doprovod všech 
soutěžících. 
 

 Národní konference Venkov 2016: již 8. ročník národní konference 
VENKOV, který navštívil i ministr zemědělství Marián Jurečka, se od 20. do 
21. října konal tentokráte v Ústeckém kraji. Hostitelským městem se staly 
Litoměřice. Litoměřický region se prezentoval zkušenostmi v oblasti životního 
prostředí a kulturního dědictví. Vedoucí odboru životního prostředí 
litoměřického městského úřadu Pavel Gryndler hovořil o energetické 
soběstačnosti obcí, ředitel Zemědělského družstva Klapý Otakar Šašek o 
budování protierozních pásů zeleně, starosta Malých Žernosek Petr Liška o 
zkušenostech se svozem a likvidací bioodpadu. Na téma zefektivnění 
přeneseného výkonu státní správy hovořil místostarosta Štětí Miroslav Andrt. 
Účastníci vyplňovali i anketní lístky, aby společně definovali největší problémy 
českého venkova. Ty byly oznámeny na závěr konference, kterou zpestřily i 
čtyři exkurze na Podřipsko, Lounsko, Úštěcko a Lovosicko. Součástí cest po 
regionu s cílem předvést příklady dobré praxe byla návštěva rodinných farem, 
vinařství apod. 
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Listopad 

 Z vedení nemocnice odchází Leoš Vysoudil: po více než 20 letech odchází 
z nemocnice MUDr. Leoš Vysoudil. K 31. prosinci se rozhodl odejít na vlastní 
žádost z funkce člena správní rady a ředitele pro zdravotní péči. Nemocnici 
opouští po více než 20 letech, z čehož 15 let působil ve vrcholovém 
managementu tohoto zdravotnického zařízení. O svém záměru již informoval 
zastupitele. Správní rada nemocnice je tříčlenná. Předsedou je radní a 
zastupitel Ing. Radek Lončák, MBA, ekonomickou stránku má na starosti Ing. 
Vladislav Kestřánek, MBA. O tom, kdo nahradí MUDr. Leoše Vysoudila, do 
jehož gesce spadá zdravotní péče, rozhodne vedení města v nejbližší době. 
 

 Zastupitelé odmítli plán fotbalistů: FK Litoměřicko plánuje modernizaci 
fotbalového stadionu v Mlékojedech, který má v pronájmu. Finance by rád 
získal prostřednictvím dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
O kofinancování v případě jejího získání fotbalisté požádali město. Zastupitelé 
však žádost zamítli s doporučením, že má klub jednat s TJ Pokratice a pokusit 
se vybudovat umělý trávník zde, tedy v Litoměřicích, nikoliv v sousední obci. 
Pokud dojde k dohodě, je město ochotno v případě schválení dotace uvolnit z 
rozpočtu města 20% z celkových nákladů akce, maximálně však 3,4 milionu 
korun. 
 

 Průzkum mezi cyklisty: celkem 260 respondentů se v průběhu srpna a září 
zapojilo do ankety Zdravého města Litoměřice, jejímž cílem bylo zmapovat 
podmínky pro cyklisty ve městě očima občanů. Z 260 lidí jich 228 uvedlo, že 
vlastní kolo. Hned 21% z nich ho téměř celoročně využívá při cestě do 
zaměstnání nebo do školy. Více než 80% respondentů uvedlo, že není 
zajištěn bezpečný průjezd mezi centrem a okraji města. Na dotaz, jak se 
nejčastěji pohybujete po městě, pokud nepoužíváte jízdní kolo, naprostá 
většina odpověděla, že pěšky (227). Pokud by se zlepšila infrastruktura a 
zvýšila bezpečnost na silnicích, jsou lidé ochotni ve větší míře jezdit na kole. 
Výsledky ankety budou podkladem pro tvorbu strategických cílů v oblasti 
ekologicky šetrné dopravy. 
 

 Připomínka smrti K. H. Máchy: Hynku, Viléme, Jarmilo … znělo 3. listopadu 
v podvečer před Divadlem K. H. Máchy u sochy českého romantického 
básníka, jehož 180. výročí úmrtí si přišlo připomenout zhruba padesát lidí. 
Vzpomínku připravilo Centrum cestovního ruchu. 
 

 Biskup požehnal svatomartinským vínům: ke společnému stolu usedli 11. 
listopadu krátce před polednem v degustační místnosti hradu někteří čeští a 
moravští vinaři. Společně ochutnali letošní Svatomartinská vína, kterým v 11 
hodin a 11 minut žehnal biskup. 
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 Diecézní charita oslavila 25 let existence: diecézní charita Litoměřice slavila 
4. listopadu své pětadvacáté narozeniny. Oslavy zahájila děkovnou mší v 
kostele Všech svatých, kterou celebroval biskup Mons. Jan Baxant. Poté se 
hosté přemístili do hradu, kde program pokračoval. Oslav se zúčastnili nejen 
hosté ze sousedního Německa z diecézí Görlitz, Drážďany a Míšeň, zástupci 
města Litoměřice, generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka, charitní 
kolegové z většiny charit litoměřické diecéze, kolegové z ostatních diecézních 
a arcidiecézních charit a řada spolupracovníků a přátel. Společně si 
připomněli vznik litoměřické charity, čím si za čtvrtstoletí prošla a co vše dělá 
nyní. Z úst ředitelky Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové, která je ve 
vedení již více než 23 let, zaznělo poděkování za spolupráci a podporu všem 
zúčastněným, přičemž zdůraznila výbornou spolupráci s městem Litoměřice a 
charitami z Německa. Diecézní charitu Litoměřice zřídil tehdejší litoměřický 
biskup Mons. Josef Koukl 4. 11. 1991.  
 

 Koncert učitelů ZUŠ: ve středu 16. listopadu bylo Divadlo K. H. Máchy v 
Litoměřicích zcela zaplněno diváky. Konal se totiž tradiční Koncert učitelů 
Základní umělecké školy Litoměřice. Koncertem byl zahájen projekt 
„Litoměřice – město hudebních osobností“, který připravuje Centrum 
cestovního ruchu ve spolupráci se Základní uměleckou školou Litoměřice. 
Koncert učitelů byl věnován významné osobnosti Františka Maršálka, 
dlouholetého ředitele školy, vynikajícího klavíristy, hudebního skladatele a 
především pedagoga. Vzácným hostem koncertu byla paní Marie Maršálková, 
snacha Františka Maršálka, která zahrála na violu d´amore. Na koncertě 
vystoupili kromě učitelů ZUŠ Litoměřice také hosté z partnerského města 
Fulda, učitelé z tamější Musikschule Fulda - Christina Mackenrodt a Carsten 
Rupp. 
 

 Vzpomínka na 17. listopad: za přítomnosti radních, zastupitelů a 
zaměstnanců úřadu se uskutečnil v podloubí radnice, u bronzové pamětní 
desky, pietní akt jako vzpomínka na 17. listopad. Účastníci v jeho průběhu 
zavzpomínali na statečnost studentů, kteří se v roce 1939 nesmířili s 
německou okupací, za což devět z nich zaplatilo životem, když je nacisté 
nechali pro výstrahu ostatním popravit. Dále si připomněli 27. výročí sametové 
revoluce. „Je naší povinností připomínat tyto historické události a předávat 
jejich poselství generacím, které se již narodily ve svobodě a tvrdými 
zkouškami minulosti neprošly. Svoboda a demokracie není samozřejmost, o ni 
musíme bojovat,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč. 
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 Výstava Doba dřevěná: výstava, kterou Oblastní muzeum v Litoměřicích 
zahájí v úterý 15. 11. 2016 v 17 hodin, je poctou dřevu provázejícího člověka 
od nepaměti. Ze dřeva lidé vyráběli svá obydlí i velkou část předmětů denní 
potřeby. Z nejstarších dob doklady dřevěných výrobků nemáme, některé 
nástroje na opracování dřeva však přežily tisíce let a v téměř nezměněné 
podobě je užíváme dodnes. Řemesla zabývající se zpracováním dřeva a 
výrobou dřevěných předmětů mají dlouholetou tradici, výstava představí 
některá z nich. Ukáže též nástroje, které k tradičním řemeslům patří, ale z 
nichž jsou některé dnes již málo známé. Na výstavě bude možné obdivovat 
nejen zručnost řemeslníků, ale též prostou krásu materiálu samotného. V 
rámci doprovodného programu proběhnou komentované prohlídky i tvořivé 
dílny pro dospělé i dětské návštěvníky.  
 

 Celoplošná deratizace města: v Litoměřicích proběhla v listopadu hloubková, 
celoplošná deratizace. V těchto dnech městem najatá firma pokládá v domech 
jedové pasti. Zároveň s tím probíhá průzkum výskytu hlodavců. Největším 
problémem přitom jsou přemnožení potkani. 
 

 Vzpomínka na piloty druhé světové války: tak jako každoročně se i letos 
uskutečnila na litoměřickém hřbitově vzpomínka na čestného občana města 
Litoměřice, hrdinu druhé světové války, pilota, generálmajora Františka 
Cháberu (1912 – 1999). Zúčastnili se jí pozůstalí, pilotovi přátelé, zástupci 
města a nechyběli ani letci z čáslavské letky, jež nese Cháberovo jméno. Na 
závěr účastníci pietního aktu položili květiny také u hrobu podplukovníka 
Ladislava Valníčka (1921 – 1987), příslušníka 311. bombardovací perutě.  
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Prosinec 

 Litoměřice mají rozpočet pro rok 2017: město Litoměřice má schválený 
rozpočet na rok 2017. Na prosincovém jednání zastupitelstva pro rozpočet, 
který na straně příjmů dosahuje 435,9 milionu korun a na straně výdajů 471,7 
milionu korun, zvedlo ruku 17 zastupitelů (jeden byl proti a pět se zdrželo).  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši téměř 36 milionů korun bude hrazen z 
úspor let minulých a z velké části i z očekávaných dotací. Rozpočet počítá jak 
se zajištěním běžného provozu města, tak i s výdaji na investice. Z celkových 
výdajů ve výši 472 milionů korun představují investice 71 milionů korun. 
Jednoznačně nejvýznamnější akcí bude rekonstrukce Palachovy ulice. Na 
projekt ve výši 43,6 milionu korun získalo město dotaci ve výši 14 milionů 
korun, přičemž realizace bude rozložena do dvou let.  Další 3 miliony byly 
schváleny pro třetí etapu rekonstrukce Pokratického sídliště, ovšem pouze v 
případě získání čtyřmilionové dotace. Téměř dva miliony korun zaplatí město 
za cyklověž u dolního vlakového nádraží, kdy zbývající částku do celkových 
14 milionů korun opět představuje státní dotace. Významné podpoře se v 
příštím roce bude těšit nemocnice. „Kromě každoročního příspěvku města ve 
výši jednoho milionu korun na nákup nové sanitky obdrží i 14,5 milionu korun 
na pořízení magnetické rezonance a 10 milionu korun jako provozní dotaci,“ 
informoval Radek Lončák, předseda správní rady nemocnice a zároveň 
předseda sedmičlenného finančního výboru, který jednomyslně doporučil 
schválení rozpočtu zastupitelům. Město Litoměřice dlouhodobě hospodaří bez 
dluhů. O jeho finančním zdraví svědčí fakt, že i náročné investiční akce je 
schopno předfinancovat bez úvěru. V souladu s pravidly totiž dotace přichází 
na účet města teprve po řádném vyúčtování realizovaného projektu. 
 

 Plány na rekonstrukci staré radnice: projekt revitalizace historicky cenného 
objektu staré radnice, v němž již řadu let sídlí Oblastní muzeum, připravuje 
město Litoměřice ve spolupráci s Ústeckým krajem, který je zřizovatelem 
muzea. Z Litoměřic jde o jediný objekt, který Ministerstvo kultury zařadilo na 
„Indikativní seznam národních kulturních památek“. Má tak velkou šanci získat 
na svou obnovu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. 
„Naším cílem je rekonstruovat jak venkovní části, včetně střechy, tak i 
interiéry. A to tak, aby poskytovaly vyšší uživatelský komfort návštěvníkům 
muzea i jeho zaměstnancům. Projekt připravujeme v úzké spolupráci s 
památkáři, neboť jde o památkově chráněný objekt,“ upozornila vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v 
Litoměřicích Andrea Křížová. Rekonstrukci, zahrnující i vybudování moderního 
vstupního prostoru, včetně recepce, obchůdku a bezbariérového přístupu, 
zároveň hodlá využít vedení muzea k vytvoření nové muzejní koncepce, 
včetně nové expozice. Pokud město Litoměřice uspěje, může dotace 
dosáhnout až 90% celkových nákladů. 
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 Adventní jarmark v hradu: stovky návštěvníků proudily v průběhu sobotního 
dne do litoměřického hradu. Konal se zde oblíbený adventní jarmark, 
pořádaný Centrem cestovního ruchu Litoměřice. Vánočně laděnou atmosféru 
vstřebávaly zhruba dvě tisícovky lidí u téměř čtyř desítek stánků, které do 
posledního koutku zaplnily interiéry hradu. Svařené víno nebo klobásy pak 
voněly na nádvoří, kde obzvláště děti vyhledávaly koutek se zvířátky. Bavila je 
však nejen zvířátka, ale i tvořivé dílny, kde prokazovaly zručnost. Plný sál dětí 
i rodičů pak byl svědkem pohádky v podání Sváťova dividla. stejně jako v 
předchozích letech i letos totiž adventní jarmark zpestřil kulturní program 
připravený ve spolupráci se Základní uměleckou školou Litoměřice. Vystoupil 
totiž nejen pěvecký, ale i flétnový a taneční soubor ZUŠ. Adventní jarmark 
vrcholil v kapli zádušní mší, kterou za krále Karla IV. u příležitosti 638 let od 
jeho úmrtí sloužil generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek.   
 

 Rozsvícení vánočního stromu: pravděpodobně nejvyšší návštěvnost 
zaznamenalo letošní rozsvícení vánočního stromu, na které dorazily na 
Mírové náměstí v pátek 2. prosince tisíce Litoměřičanů. Nazdobený zhruba 
osmnáctimetrový smrk pichlavý, darovaný obyvatelem města, rozsvítil v 18 
hodin místostarosta Karel Krejza. Kulturní program připravený Městskými 
kulturními zařízeními však probíhal již odpoledne. Vystoupil například 
Podřipský žesťový kvintet, pěvecký sbor Hlásek, vítězové pěvecké soutěže 
Little star, k vidění byla i pohádka. Obdiv přítomných pak sklidil ohňostroj. 
Oblíbenou vánoční akci zakončil band Rosti Pechouška. 
 

 Charitativní polévka: částku přes 5 tisíc korun se podařilo vybrat panu Jozefu 
Pásztorovi koncem listopadu uvařením velkého kotle pravé slovenské 
kapustnice. Tu následně nabízel v Krušovické pivnici v Litoměřicích za 
dobrovolný příspěvek s cílem takto vybrané finance věnovat dětskému 
oddělení litoměřické nemocnice. K předání finančního daru do rukou předsedy 
Správní rady nemocnice Radka Lončáka a vedení dětského oddělení, primáře 
Vladimíra Bárty a vrchní sestry Boženy Haufové, došlo v pondělí 5. prosince. 
 

 Město koupilo elektromobily: městský úřad v Litoměřicích mění služební 
vozidla za elektromobily. Formou operativního leasingu uzavřeného na dva 
roky pořizuje deset elektromobilů a čtyři hybridy značky Volkswagen, které 
využijí i příspěvkové organizace, včetně městské nemocnice. První vozy včera 
zástupci radnice představili na nádvoří litoměřického hradu v rámci 
Podnikatelského fóra 2016. Litoměřice tak oficiálně startují projekt 
elektromobility. Požadavek na jeho realizaci zazněl na jednání zastupitelstva v 
roce 2015, byl ale rovněž součástí námětů podnikatelů v rámci loňského 
Podnikatelského fóra. „Jde o trend, k němuž se postupně připojuje řada 
vyspělých evropských měst. Litoměřice se v rámci České republiky staly 
lídrem v oblasti energetiky. Obdobně chceme uspět i v oblasti elektromobility, 
která mimochodem s energetikou úzce souvisí,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč. 
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 Výstava věnovaná Karlu IV.: ojedinělá a informačně hodnotná výstava „10 
inspirací Karla IV.“ připomínající výjimečnou osobnost krále českého a císaře 
římského byla ke zhlédnutí ve výstavních prostorách Hradu Litoměřice. 
Prostřednictvím poutavých bannerů s fotografiemi poznáme Karla IV. jako 
vizionáře, myslitele, vzdělance, mecenáše, budovatele, státníka, cestovatele, 
hospodáře, křesťana nebo diplomata. 
 

 Vzpomínka na Václava Havla: několik desítek lidí si v pondělí v parku 
Václava Havla připomnělo 5. výročí úmrtí prvního českého prezidenta. Nešlo o 
klasický pietní akt, neboť toto setkání se neslo v duchu sváteční a odlehčené 
nálady, tak jak by si Václav Havel jistě přál. Dlouholetý ředitel litoměřického 
úřadu práce Ivan Vilím, který přišel s krátkými kalhotami, konstatoval, že 
osobnost jeho formátu našemu státu velmi chybí. Bývalý senátor a disident 
Zdeněk Bárta zase přečetl několik slavných Havlových citátů. Radní Pavel 
Kejř pustil 26 let starý úryvek z prezidentova prvního novoročního projevu. 
Bývalý senátor, disident a Havlův přítel Alexandr Vondra ale ve svém proslovu 
kromě jiného naznačil, že Václav Havel by se stavem současné České 
republiky nebyl spokojen. „Lidem už stát zase nevěří. Chce je kontrolovat na 
každém kroku a nejrůznějšími nařízeními a zákazy osekává svobodu,“ 
konstatoval. Místostarosta Karel Krejza ale vzápětí dodal, že i přesto je třeba 
si uvědomit, jak dobře se lidem v České republice žije, ekonomika vzkvétá a 
máme jednu z nejnižší nezaměstnanosti v Evropské unii. 
 

 Kabelková aukce: v pátek 9. prosince proběhl v Domě kultury Litoměřice již 
druhý ročník oblíbeného Kabelkového veletrhu. Neziskové organizaci 
NADĚJE se podařilo vybrat úctyhodných 23 390 Kč, kterými podpoří ženy bez 
domova. „Akce předčila naše očekávání. Již před samotným zahájením čekaly 
před vstupem do kulturního domu davy natěšených zákaznic. Po pár 
minutách, kdy jsme otevřeli dveře, již chodily dámy ověšené kabelkami a stoly 
se začaly rychlým tempem vyprazdňovat.“ popsala průběh akce Renáta 
Hercíková, organizátorka akce a terénní sociální pracovnice NADĚJE.  
 

 Vánoční symfonický koncert: na sváteční notu naladil minulou sobotu 
posluchače v Domě kultury v Litoměřicích Vánoční symfonický koncert.  
Tamní základní umělecká škola jím úspěšně navázala na loňské uvedení 
Rybovy České mše vánoční.  Kromě tohoto tradičního díla zazněly v programu 
v provedení litoměřického festivalového sboru a symfonického orchestru ZUŠ   
dvě části Mše D dur od litoměřického skladatele Václava Jindřicha Veita. V 
orchestru hráli žáci a pedagogové ZUŠ Litoměřice, přátelé školy i studenti 
Konzervatoře Teplice.  Sbor sestával z členů litoměřických sborů a hostů z 
pěveckých sborů z Úštěka a Libochovic. Sóla zpívali Jana Červinková 
(soprán), Lenka Schützová (alt), Vít Šantora (tenor) a Pavel Švingr (bas). 
Program koncertu připravil a orchestr řídil, Jiří Knotte, s festivalovým sborem 
repertoár nastudoval sbormistr Roman Pallas. 
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 Adventní jarmark v parku: Usměvavé tváře spokojených návštěvníků byly 
odměnou pořadatelům již 6. Advetního jarmarku u Fér Kafe. Do parku Václava 
Havla přišli první návštěvníci kolem desáté hodiny dopolední a ti poslední 
odcházeli až se setměním. Po celou dobu akci přálo počasí a tak si příchozí 
užívali adventního času v příjemném prostředí a obdivovali originální výrobky 
od lokálních tvůrců.  
 

 Podpora litoměřickému klokánku: osmnáct obyvatel litoměřického 
Klokánku, kdy nejmenšímu byly dva roky a nejstarší osmnáct let, si v pondělí 
odpoledne přišlo do obřadní síně Městského úřadu v Litoměřicích pro vánoční 
nadílku. I v letošním roce předvánoční odpoledne spojené se společným 
zpíváním koled připravil Nadační fond Kalich a město Litoměřice.  
 

 Výstava obrazu Kamila Lhotáka: milovníci umění a hlavně tvorby Kamila 
Lhotáka mohou až do března navštívit Severočeskou galerii výtvarného umění 
v Litoměřicích, kde se koná výstava obrazů tohoto umělce, která nese název 
KL 38–65 a volně navazuje na výstavu Sic Itur Ad Astra, která se v roce 2015 
konala v Museu Kampa. Jejím tématem byly Lhotákovy přátelské vztahy s 
básníky a literáty, kteří společně sdíleli právě osobitý náhled na svět. Vernisáž 
se uskutečnila již ve čtvrtek 1. prosince 2016 a výstava pokračuje až do 5. 
března 2017. 
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3. Obyvatelstvo 

Demografické a sociálně ekonomické údaje 

Údaje Českého statistického ústavu k 31. 12. 2015.  

Počet obyvatel k 1. 1. 2016 je 24 106 (oproti 24 101 v roce 2015), z toho cizinců 
je 834 (3,46%). Za celý rok 2015 byl počet uzavřených sňatků 91 a počet rozvodů 
58. Narodilo se 273 dětí, z toho bylo 142 v manželství (52%). V roce 2015 
zemřelo 276 obyvatel Litoměřic, což znamená, že přirozený úbytek obyvatelstva 
byl – 3.  

Do Litoměřic se přistěhovalo 708 osob a vystěhovalo se 700, což je přírůstek 8 
obyvatel. Celkový přírůstek za rok 2015 tedy byl 5 obyvatel.  

Pří pohledu do historických statistik dostupných měření počtu obyvatel města 
v letech, která končí číslem 5 vyplývá, že se pomalu obrací trend úbytku 
obyvatelstva, který začal v devadesátých letech minulého století (viz. tabulka).  

Rok Počet obyvatel 

1925 16 988 

1935 19 233 

1945 měření se neprovádělo 

1955 14 344 

1965 17 962 

1975 19 874 

1985 25 450 

1995 25 922 

2005 23 909 

2015 24 106 

 

První dítě v roce 2016 byla Amy Ofnerová. Narodila se 1. ledna 2016 ráno v 
litoměřické porodnici. Zatímco v jiných letech měli chlapečci navrch, letos přišla 
na svět jako první v porodnici Městské nemocnice v Litoměřicích dvě děvčátka. 
Prvním občánkem roku 2016 na Litoměřicku se stala ráno v 6:50 hodin Amy 
maminky Anety Ofnerové z Litoměřic. Děvčátko vážilo 2,84 kilogramu a měřilo 49 
centimetrů. Druhé děvče se narodilo v odpoledních hodinách. 

Na zápis do prvních tříd litoměřických základních škol přišlo v září 2016 309 dětí. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2016 byla 5,2% 
což je pokles z 6,24% v roce 2015.  V posledním měsíci roku 2016 se zastavil 
pokles nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, který jsme mohli sledovat během 
jedenácti měsíců loňského roku; podíl nezaměstnaných osob zůstává nadále 
nejvyšší v rámci České republiky. Podíl nezaměstnaných osob (počet 
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve 
věku 15-64 let) činil ke konci prosince za celou ČR 5,19 % a za Ústecký kraj 7,79 
% (meziměsíční nárůst o 0,17 procentního bodu). U mužů byla krajská hodnota 
oproti celostátní vyšší o 2,99 procentního bodu, u žen pak byla vyšší o 2,23 
procentního bodu (p.b.). Podíl nezaměstnaných žen byl v kraji o 0,95 p.b. nižší 
než podíl mužů. 
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Ústecký kraj je v rámci mezikrajového srovnání nezaměstnaností postižen 
dlouhodobě a nejvíce. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v prosinci 2016 
dosažen v Hlavním městě Praha (3,35 %), následovaly kraje Plzeňský (3,56 %) a 
Královéhradecký (3,76 %). 

Mezi okresy kraje byl k 31. 12. 2016 nejnižší podíl nezaměstnaných dosažen 
na Litoměřicku 6,30 %, nejvyšší pak na Mostecku 10,08 %.  

Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Ústeckém kraji a jeho okresech ke konci  
jednotlivých měsíců 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce 

  

Česká  
republika 

Ústecký  
kraj 

  
 

Litoměřice 
 

  rok 2016 
 

leden 6,4 9,2 7,7 
 

únor 6,3 9,2 7,7 
 

březen 6,1 9,0 7,4 
 

duben 5,7 8,8 6,9 
 

květen 5,4 8,5 6,4 
 

červen 5,2 8,3 6,3 
 

červenec 5,4 8,3 6,4 
 

srpen 5,3 8,2 6,3 
 

září 5,2 8,1 6,2 
 

říjen 5,0 7,8 6,0 
 

listopad 4,9 7,6 5,9 
 

prosinec 5,2 7,8 6,3 
 

 

Kriminalita 

Počet zjištěných trestných činů v celém regionu v roce 2015 výrazně poklesl. V 
průběhu roku 2015 bylo v Ústeckém kraji zjištěno celkem 21 061 trestných činů, 
což je o téměř 19 % méně, než tomu bylo v roce předcházejícím. Téměř ze tří 
čtvrtin (72,0 %) se na uvedeném počtu trestných činů podílela obecná kriminalita, 
přičemž i zde byl zaznamenán meziroční pokles, a to o 22,3 %. Trestné činy, 
které spadají do kategorie hospodářské kriminality, tvořily 13,0 %  ze všech 
zjištěných trestných činů a ve srovnání s rokem 2014 jich bylo v našem kraji 
zjištěno o 7,6 % méně. 

V litoměřickém okrese byl zaznamenán druhý nejnižší počet zjištěných trestných 
činů v Ústeckém kraji. Za rok 2015 jich bylo celkem 2455 (oproti 2970 v 2014 a 
3644 v roce 2013).  

Hodnocení prvního pololetí roku 2016 na severu Čech vyznívá také optimisticky: 
Zatímco v roce 2015 od ledna do června policie v Ústeckém kraji evidovala 900 
násilných trestných činů, v roce 2016 jich bylo jen 842.  

Podobný trend je i u loupežných přepadení. Za pololetí roku 2015 v Ústeckém 
kraji policie evidovala 135 případů a letos v roce 2016 120.  

Klesá i počet nahlášených krádeží. Za letošní první pololetí došlo k poklesu 
veškeré majetkové kriminality v Libereckém a Ústeckém kraji zhruba o 20 
procent.  
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4. Hospodaření města 

 
Schválený rozpočet města na rok 2016 

Rozpočet města Litoměřice na rok 2016 byl sestaven z návrhů rozpočtů 
jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. 
Rozpočet byl projednán a schválen na 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřice 
dne 10. prosince 2015. 

Pro schválení hlasovalo 17 z celkem 26 přítomných zastupitelů. Podporu 
rozpočet nezískal od zastupitelů za hnutí ANO 2011 (7 hlasů), Strany zelených (1 
hlas) a KDU-ČSL (1). Celkový objem příjmů dosahuje 408 milionů korun. Výdaje 
jsou plánovány ve výši 433 milionů korun. Rozpočet počítá jak se zajištěním 
běžného provozu města, tak i s výdaji na investice. Z celkových výdajů ve výši 
433 milionů korun představují výdaje na investice 76 milionů korun. Za zmínku 
stojí například plánovaný nákup nemovitého majetku v kasárnách pod Radobýlem 
(za 15,5 milionu korun), kde by následně město chtělo požádat o dotaci na 
vybudování tzv. prostupného sociálního bydlení. Z dalších investičních akcí lze 
zmínit novou vzduchotechniku a důležité vybavení pro domov seniorů za 1,1 mil. 
Kč nebo opravu vzduchotechniky a klimatizace domu kultury (2,3 milionu korun). 
Za významné lze zcela jistě považovat i investiční podporu města do rozvojové 
oblasti Miřejovické stráně s připravenými projekty pro komunikace v ulicích 
Jasanová a Akátová v celkové hodnotě 13,5 mil. Kč a příspěvek pro nemocnici na 
nákup nového přístrojového vybavení ve výši 14,5 mil. Kč. Město bude realizovat 
i mnoho dalších drobných rekonstrukcí, modernizací a počítá se spoluúčastí na 
dalších projektech. 

 

Rozpočet na rok 2016 byl schválen v těchto parametrech (v tis. Kč): 

PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO 408 012 
Daňové příjmy 333 551 

Nedaňové příjmy 26 307 

Kapitálové příjmy 10 880 

Přijaté transfery (dotace) 37 274 

VÝDAJE CELKEM, Z TOHO 433 452 
Běžné výdaje 357 377 

Kapitálové výdaje 76 075 

Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) -25 440 
FINANCOVÁNÍ 25 440 

 

 

V průběhu roku 2016 byl rozpočet upravován pěti rozpočtovými opatřeními 
zastupitelstva města a třiceti čtyřmi rozpočtovými opatřeními rady města. 
Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2016 se týkala zejména 
investičních akcí vázaných na dotační tituly. Do rozpočtu byly investice postupně 
zapojeny ve vazbě na přiznané dotace, čímž docházelo ke zvyšování financování 
(zapojování zdrojů z minulých let). 
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Mezi největší investiční akce patřily:  

 rozvoj ulic Jasanová a Akátová     13,5 mil. Kč 

 investiční příspěvek městské nemocnici    14,5 mil. Kč 

 nákup nemovitostí v areálu kas. P. Radobýlem nemocnice 17,3 mil. Kč 

 výstavba kanalizace v Želeticích       5,4 mil. Kč 

 

Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2016: 

PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO 467 305 817 Kč 
VÝDAJE CELKEM, Z TOHO 481 972 715 Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) -14 666 898 
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5. Vedení města, samospráva a státní správa 

Vedení města 

Starostou města Litoměřice byl v roce 2016 pan Ladislav Chlupáč (ODS) a byl 
to jeho již 14. rok ve funkci ve čtvrtém funkčním období. Starosta města 
zodpovídá za útvar kontroly a interního auditu, útvar obrany a krizového řízení, 
městskou policii, je zástupcem města při jednání s Hospodářskou a sociální 
radou, Hospodářskou komorou, při jednáních v rámci geotermálního projektu a 1. 
Geotermální Litoměřice a.s. a v rámci projektu „Revitalizace městského pivovaru“. 
Starosta města reprezentuje město Litoměřice na všech oficiálních akcích 
celorepublikové, krajské a regionální úrovně. 

1. místostarostou města byl pan Karel Krejza (ODS). V rámci městského úřadu 
zodpovídá za ekonomický odbor, odbor školství, kultury, sportu a památkové 
péče, odbor správy nemovitého majetku města. 1. místostarosta je zástupcem 
města Litoměřice při jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s., 
SONO, pro výkon práv společníka spol. Zahrada Čech s.r.o. Dále odpovídá za 
příspěvkové organizace: Centrální školní jídelna Litoměřice, Centrum cestovního 
ruchu, Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Městská sportovní zařízení v 
Litoměřicích, Masarykova základní škola Litoměřice, Knihovna Karla Hynka 
Máchy v Litoměřicích, Základní škola Litoměřice - Boženy Němcové 2, Základní 
škola Litoměřice - Havlíčkova 32, Základní škola Litoměřice - Ladova 5, Základní 
škola Litoměřice - Na Valech 53, Základní škola Litoměřice - U Stadionu 4 a 
Základní umělecká škola Litoměřice. 

2. místostarostou města Litoměřice byl pan Pavel Grund (ČSSD), který je 
zodpovědný za odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, za projekty a dotační tituly spojené s prevencí kriminality, 
interpelace a kontakt s neziskovými organizacemi, je zástupcem města v 
Severočeském sdružení obcí (SESO), ve Svazu měst a obcí ČR, Euroregionu 
Labe, a za příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a 
mládež – SRDÍČKO, Městskou nemocnice v Litoměřicích a Technické služby 
města Litoměřice. 

3. místostarostou města Litoměřice v roce 2016 byl pan Václav Červín (Sport a 
zdraví Ltm). Jeho zodpovědností je odbor životního prostředí, odbor územního 
rozvoje města a příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn 
Litoměřice, Mateřská škola Litoměřice.  

Tajemníkem města je od minulého roku pan Milan Čigáš. Tajemník zodpovídá za 
odbor správní, odbor obecný živnostenský úřad, odbor stavební úřad, oddělení 
informatiky (IT), útvar personální a mzdový, útvar strategického plánování a 
udržitelného rozvoje a za chod odboru kanceláře starosty a tajemníka. 
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Zastupitelstvo města Litoměřic  

Zastupitelstvo města Litoměřic se v roce 2016 scházelo většinou v prostorách 
kongresového sálu Hradu anebo v některých případech také v zasedací síni 
Městského úřadu na Mírovém náměstí. V průběhu roku rezignoval na funkci v 
zastupitelstvu pan J. Mareš za ODS a byl nahrazen Ing. Ivem Elmanem. Z 
pohledu jednacího řádu byla v závěru roku schválena změna, která se týká 
zpracování zápisů z jednání zastupitelstva. Nově se zápis nezpracovává formou 
doslovného přepisu. V zápise musí být uvedeny změny navrhovaného usnesení 
včetně protinávrhů. U jednotlivých bodů programu bude uvedeno, zda k nim 
probíhala diskuze, kdo diskutoval a odkaz na pořízený videozáznam ze zasedání 
zastupitelstva. Zápis v bodě Diskuze bude rovněž obsahovat jména diskutujících 
a odkaz na videozáznam.  

Výbory při zastupitelstvu jsou výbor finanční a kontrolní. Finanční výbor se v námi 
sledovaném roce 2016 sešel celkem 10krát a pracoval ve složení Ing. Radek 
Lončák (předseda) MBA, Ing. Vladimír Kestřánek MBA, Aleš Kodytek, Jaroslav 
Marek, Jiří Landa, Václav Knotek a DiS. David Šikula (vystřídal pana M. Štropa). 
Kontrolní výbor se za rok 2016 sešel celkem 9krát a pracoval ve stejném složení, 
jako v uplynulém roce, jmenovitě tedy Jaroslav Růžička (předseda), PaeDr. 
Zdeněk Dušek, Mgr. Ladislav Kudrna MBA, Helena Lexová, Mgr. Petr Hošek, 
PhDr. Filip Hrbek, Martin Legnavský, Mgr. Petr Panaš a Hana Mráčková.  

 

Jmenovité složení Zastupitelstva města Litoměřic v roce 2016 je následující.  

Volební strana    Jméno 

Sport a Zdraví Litoměřice  Mgr. Petr Hermann 

Sport a Zdraví Litoměřice  Mgr. Václav Červín 

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  Jiří Landa 

ANO 2011    MUDr. Ondřej Štěrba 

ANO 2011    Ing. Radek Löwy 

ANO 2011    Mgr. Renata Kynzlová 

ANO 2011    Ing. Petr Urbánek 

ANO 2011    Tomáš Sarnovský 

ANO 2011    Mgr. Ladislav Kudrna, MBA 

ANO 2011    Ing. Vladimír Matys 

Česká str.sociálně demokrat.  Ing. Vladimír Kestřánek MBA 

Česká str.sociálně demokrat.  Ing. Pavel Grund 

Občanská demokratická strana Mgr. Ladislav Chlupáč 

Občanská demokratická strana Ing. Radek Lončák MBA 

Občanská demokratická strana MUDr. Leoš Vysoudil MBA 
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Občanská demokratická strana MUDr. Petr Kubec 

Občanská demokratická strana MUDr. Pavel Kejř 

Občanská demokratická strana Mgr. Karel Krejza 

Občanská demokratická strana Ing. Ivo Elman 

TOP 09 a nezávislí   Mgr. Martin Hrdina 

SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE  PhDr. Olga Kubelková 

SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE  Lukas Wünsch 

Komunistická str.Čech a Moravy Mgr. Václav Dycka 

Komunistická str.Čech a Moravy Jaroslav Růžička 

Komunistická str.Čech a Moravy MUDr. Miroslav Jenček 

Strana zelených    Mgr. Petr Panaš 

Strana zelených    Ing. Jan Hrkal 

 

Zastupitelstvo města se v letošním roce sešlo celkem 9krát. Řádných jednání 
Zastupitelstva bylo 5 a konala se v termínech 11. 2., 21. 4., 23. 6., 15. 9. a 8. 12. 
2016. Na mimořádných jednáních se zastupitelé letos  sešli celkem 4krát a to v 
termínech 21. 1, 26. 7., 18. 10. a 16. 11. 2016.  
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Rada města Litoměřic 

Rada města jednala za rok 2016 celkem třiadvacetkrát a scházela se v kanceláři 
starosty města. V průběhu roku 2016 vydala dvě Nařízení (č.1/2016 a č. 2/2016), 
týkající se placeného stání silničních vozidel na místních komunikacích. Rada 
města projednávala jednotlivé návrhy v následujícím složení: 

Jméno Politická strana 

Mgr. Ladislav Chlupáč    ODS 

MUDr. Pavel Kejř    ODS 

Ing. Radek Lončák, MBA   ODS 

Mgr. Karel Krejza.    ODS 

Ing. Pavel Grund    ČSSD 

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA    ČSSD 

Mgr. Martin Hrdina    TOP 09 a nezávislí 

Lukas Wünsch     Severočeši Litoměřice 

Mgr. Václav Červín    Sport a Zdraví Litoměřice 

Při Radě města Litoměřice jsou zřízeny následující komise:  

 Majetková komise: Předseda: MUDr. Ondřej Štěrba (ANO), sekretář: 
Lenka Jindřichová 

Mgr. Václav Härting, ved. odboru SNMM, Ing. Zdeněk Bezděka (ODS), Ing. 
Zdeněk Černý (SZ), Ing. Luboš Janoušek (TOP09), Zdeněk Lexa (ČSSD), Josef 
Kalina ml. (Severočeši), František Kadeřábek (KSČM), Pavel Šemelík (Sport a 
zdraví) 

 Zdravotní a sociální komise: Předseda: MUDr. Petr Kubec (ODS), sekretář: 
Ivana Aksenowá 

Ing. Bc. Renáta Jurková, ved. odboru SVaZ, Mgr. Jan Marek (ČSSD), Vladimíra 
Sklíbová (Sport a zdraví), Milan Čigaš, tajemník MěÚ, MUDr. Vladislav Procházka 
(TOP09), Mgr. Marcela Štěrbová (ANO), Mgr. Ing. Jana Štefaniková (SZ), MUDr. 
Miroslav Jenček (KSČM), Irena Opočenská (Diakonie), Mgr. Pavel Szymański 
(Farní charita), Mgr. Robert Krejčí (Naděje), MUDr. Libor Pardubický 
(zdravotnictví), Jana Wünschová (senioři), MUDr. Hana Jáchymová 
(zdravotnictví), Renata Valášková (vazební věznice) 

 Komise výchovy a vzdělání: Předseda: Mgr. Martin Hrdina (TOP09), 
sekretář: Dagmar Zelená 

Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Ing. Lukáš Znojemský (ČSSD), Mgr. 
Monika Mejtová (Sport a zdraví), Mgr. Petr Krňák (SZ), Bc. Jiří Rudolf (ANO), 
Mgr. Petr Hošek (Severočeši), Mgr. Blanka Ježková (ODS), Mgr. Marta Černá 
(KDU-ČSL), Mgr. Václav Dycka (KSČM) 
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 Komise sportu: Předseda: Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví), 
Místopředseda: Ing. Pavel Grund (ČSSD), sekretář: Hana Pospíchalová 

Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví), 
Ing. Jan Hrkal (SZ), Mgr. Martin Hrdina (TOP09), Ing. Taťána Nováková (KDU-
ČSL), Dominik Hanko (ANO), Lukáš Balaštík  (Severočeši), Petr Dvořák (KSČM), 
Jaromír Tvrzník, ředitel PO MSZ 

 Komise kultury: Předseda: PhDr. Olga Kubelková (Severočeši), sekretář: 
Dagmar Zelená 

Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP, Mgr. Karel Krejza (ODS), Bc. Ondřej 
Marek (ČSSD), Stanislav Hylán (KDU-ČSL), Mgr. Renata Vášová (SZ), Jiří 
Adámek (ANO), Markéta Bauerová (Sport a zdraví), Miroslava Dolejší (TOP09), 
MgA. Aleš Pařízek (KSČM), Ing. Věra Kmoníčková (za zřizovatele) 

 Komise územního rozvoje: Předseda: MUDr. Pavel Kejř (ODS), sekretář: 
Ing. Jan Nejtek 

Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru ÚR, MUDr. Kejř, politik za ÚP, 
Ing. Karel Prokop (ČSSD), Ing. Milan Kuřík (TOP09), Ing. Petra Rotterová (SZ), 
Tomáš Sarnovský (ANO), Bc. Jakub Pleyer (Severočeši), Alois Kubišta (KDU-
ČSL), Jana Vojtilová (KSČM), Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 

 Regenerace měst. památek (subkomise): sekretář: Jana Počíková 

Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP, PhDr. Jan Štíbr (ČSSD), Karel 
Hönsch (Severočeši), Jiří Adámek (ANO), Ing. Lukáš Trnka PhD (SZ), Bc. Jakub 
Pleyer, Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., Jolana Tóthová (NPÚ), Ing. Luděk 
Záhejský, Ing. Jan Nejtek, vedoucí SÚ 

 Komise dopravy (subkomise):Předseda: Ing. Vladimír Matys (ANO), 
sekretář: Bc. Jan Jakub, ved. odboru ODaSH 

Ing. Ivo Elman (ODS), Ladislav Sádlo (ČSSD), Vlastimil Hrzán (Sport a zdraví), 
Jan Klíma (Severočeši), Jan Žídek (TOP09), Alois Kubišta (KDU-ČSL), Filip 
Horák, DiS. (SZ), Josef Krištof (KSČM), Bc. Tomáš Lipš, Ing. Lenka Kuchařová 
(ODaSH) 

 Letopisecká komise: sekretář: Mgr. Jana Stojanovová 

Luděk Veselý (ODS), Mgr. Zdeňka Sádlová (ČSSD), Rostislav Janata (Sport a 
zdraví), Milan Čigáš, tajemník MěÚ, Jiří Adámek (ANO) 

 Komise životního prostředí: Předseda: Ing. Jan Zadražil (KDU-ČSL), 
sekretář: Věra Kubátová 

Ing. Pavel Gryndler, ved. odboru ŽP, Ing. Bc. Borek Franěk (SZ), Ondřej Rondoš 
(ČSSD), Mgr. Tomáš Vytlačil (Sport a zdraví), Milan Houdek (Severočeši), Jan 
Žídek (TOP09), Michal Kopřiva (ANO), Ing. Lukáš Pařízek (KSČM), Ing. Zbyněk 
Zdvořák (ODS) 

 Likvidační komise: sekretář: Jana Kühnová 

Ing. Zdeněk Bezděka (ODS), PhDr.Jan Štíbr (ČSSD), Bc.Martin Fadler (Sport a 
zdraví), Lukas Wünsch (Severočeši), Václav Knotek (KSČM) 



76 
 

 Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (Komise PZM a MA 
21): Předseda: Mgr. Petr Hermann (politik PZM a MA 21), sekretář: Rita 
Vlčková (koordinátorka PZM a MA 21) 

Jana Pavlasová (ODS), Marie Hochbergerová (ČSSD), Lukas Wünsch 
(Severočeši), Bc. Dominik Hanko (ANO), PhDr. Lenka Simerská (SZ), Kateřina 
Krňáková (Sport a zdraví), Alena Pávková (KSČM), Jaroslav Růžička (KSČM), 
Ing. Lenka Brožová - MěÚ Litoměřice - Odbor životního prostředí, npor. Pavla 
Kofrová – PIS Policie ČR, Ing. Ivana Poláčková – Středisko ekologické výchovy 
SEVER Litoměřice o.p., Alena Kuldová - Společnost plánování rodiny a sexuální 
výchovy, MUDr. František Pražák – zástupce veřejnosti , Mgr. Petra Smetanová – 
Naděje o.s., Bc. Miroslava Najmanová - MěÚ Litoměřice – Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, Mgr. Blanka Ježková - Soukromá základní a mateřská škola 
Lingua Universal, s.r.o., ZŠ Havlíčkova, Mgr. Antonín Tym - MěÚ Litoměřice - 
Oddělení projektů a strategií, Veronika Vedejová – Diecézní charita Litoměřice, 
dobrovolnické centrum, Mgr. Zora Berglová – MěÚ Litoměřice - Odbor životního 
prostředí, Mgr. Petr Krňák – ZŠ Na Valech, Litoměřice, Alena Kaiserová – 
Okresní hospodářská komora v Litoměřicích, Ing. Bc. Renata Jurková - MěÚ 
Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bc.Jana Hanousková - MěÚ 
Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 Komise cestovního ruchu: Předseda: Ing Anna Matulová (ODS), sekretář: 
Ing. Martina Vondráková 

Lenka Hronová (ČSSD), Mgr. Michaela Zuziaková (Sport a zdraví), Roman 
Munčinský (Severočeši), Tomáš Sarnovsky (ANO), Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
(SZ), Petra Pospíchalová (KSČM) 

 Komise GTE: Předseda: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta (projektový tým), 
místopředseda: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí OŽP (projektový tým), 
sekretář komise:  Mgr. Antonín Tym, manažer GTE (projektový tým) 

MěÚ Litoměřice - Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí OÚR, Mgr. Milan 
Čigáš, tajemník MěÚ 

Odborná veřejnost - Ing. Vlastimil Myslil, CSc. hlavní geolog (projektový tým), Ing. 
Petr J. Kalaš, odb. konzultant, Ing. Jan Motlík, odb. konzultant, energetik, Ing. 
Zdeněk Zabilanský, odb. konzultant (projektový tým), Doc. RNDr. Tomáš Fischer, 
PhD., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Zástupci politických stran - Mgr. Karel Krejza (ODS), Zdeněk Fořt (ČSSD), Jiří 
Foukner (Severočeši), Mgr. Martin Hrdina (TOP09), Ing. Radek Löwy (ANO), Ing. 
Miroslav Pařízek (KSČM), Mgr. Václav Červín (Sport a zdraví), Ing. Radek 
Lončák, předseda FV, Ing. Daniel Kahuda (SZ). 
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Městský úřad - státní správa a samospráva   

V roce 2002 se město Litoměřice připojilo k projektu Zdravé město a místní Agenda 
21 (MA21) a stalo se členem Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM 
ČR). NSZM ČR sdružuje města, obce, regiony i kraje, které se vážně zajímají o 
témata související se zdravím obyvatel a udržitelným rozvojem. Místní Agenda 21 je 
oficiální metodou zvyšování kvality veřejné správy vedoucí k praktickému uplatnění 
principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Základními principy pro 
dosažení stanovených cílů je kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy, aktivní 
zapojení obyvatel města do veřejného života i do spolurozhodování o věcech 
veřejných, ale také promyšlený přístup ke strategickému plánování. Tento 
systematický postup se týká všech deseti oblastí udržitelného rozvoje, kterými jsou 
oblasti: Správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí, udržitelná spotřeba 
a výroba, doprava, zdraví obyvatel, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání a 
výchova, kultura a místní tradice, sociální prostředí a globální odpovědnost. Pro 
měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která shrnují základní 
aspekty, které musí municipalita prokázat a která jsou rozčleněna do čtyř hlavních 
kategorií dle dosažené úrovně MA21 („A“ nejvyšší – „D“ nejnižší). Od roku 2015 jsou 
Litoměřice (po Chrudimi teprve druhé město ČR) v kategorii „A“ MA21, jež je 
výrazem vysoké kvality veřejné správy. Litoměřice každoročně prezentují svůj 
systematický postup ve všech 10 oblastech udržitelného rozvoje před členy Pracovní 
skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Obhajoba statutu 
úspěšně proběhla 24. října v kongresovém sále hradu a 1. prosince si zástupci 
města z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové převzali ocenění 
kategorie „A“. V rámci aktivit Zdravého města Litoměřice proběhly v roce 2016 
tradiční akce: veřejné fórum „Desatero problémů Litoměřic“, mladé fórum, 2. 
podnikatelské fórum, kulatý stůl na téma prorodinné aktivity, setkání a veřejná 
diskuze ke geotermálnímu projektu, veřejné projednání k revitalizaci sídliště 
Pokratice, ankety k cyklodopravě, plánované pěší zóně na Mírovém náměstí a 
umístění odpadkových košů ve městě. V roce 2016 proběhlo velké množství akcí v 
rámci tradičních kampaní Zdravého města - Den Země, Dny bez tabáku, Národní dny 
bez úrazu, 30 dní pro neziskový sektor (Místa přátelská seniorům – 4. ročník), 
Fairtradové Litoměřice, Evropský týden mobility a Dny zdraví a to se zapojením 
partnerů z podnikatelského a neziskového sektoru. Jako příklad lze uvést již 3. ročník 
akce „Ukliďme Česko, Ukliďme Litoměřice“, propagaci elektromobility v rámci 
Evropského týdne mobility či akci U-ŽÍT Litoměřice zdravě. 

 

Důležitým strategickým dokumentem města je tzv. akční plán pro rozpočtový rok 
2016. V tomto dokumentu, který navazuje na akční plán 2015 a obsahuje výčet a 
hodnocení projektů socioekonomického a environmentálního dopadu, které figurují v 
aktuálním rozpočtu města. Akční plán zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, 
které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli 
Strategického plánu rozvoje města. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí 
jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. 
Přináší však řadu dalších informací a statistik, které pomáhají kvalitnímu řízení 
celého procesu strategického plánování a jeho transparentnosti. Akční plán je 
vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces 
jeho vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a začíná zpravidla v 
květnu sběrem námětů od veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva 
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města, kde se schvaluje rozpočet na následující rok (zpravidla prosinec). Hodnocení 
se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. 
Kč bez DPH. Výjimky (např. havárie apod.) hodnocení nepodléhají.  

V akčním plánu 2016 jsou hodnoceny následující projekty s přínosem pro 
ekonomiku, společnost a životní prostředí: 

1. READY 21 - Udržitelný rozvoj, energetika, místní agenda a doprava – výzvy 
pro 21. Století 

2. Akátová ulice - výstavba komunikace a odvodnění 

3. Jasanová ulice - výstavba nových inženýrských sítě, komunikace 

4. Protipovodňová opatření mobilní protipovodňové stěny pod viadukty + úprava 
kanalizaci - osazení zpětných klapek. 

5. Oddělení filtrace malý bazén koupaliště 

6. ProgRESsHeat - Podpora obnovitelných zdrojů energie v systému centrálního 
zásobování teplem 

Rozvojové oblasti a prioritní cíle strategického plánu rozvoje města jsou 
rozděleny do pěti základních oblastí (A – E): 

A) LITOMĚŘICE - ATRAKTIVNÍ, MALEBNÉ A PROSPERUJÍCÍ MĚSTO 
(ekonomika, podnikání, cestovní ruch) 

B) LITOMĚŘICE  - PŘÍJEMNÉ MĚSTO PRO ŽIVOT V SRDCI ZAHRADY ČECH 
(životní prostředí, územní rozvoj, doprava a bydlení) 

C) LITOMĚŘICE - ZDRAVÉ MĚSTO, MĚSTO KULTURY, SPORTU A 
VZDĚLANOSTI (sociální oblast, zdraví, společenský rozvoj, vzdělávání) 

D) LITOMĚŘICE  - MĚSTO INOVACÍ: ENERGETICKY NEZÁVISLÉ A 
NÍZKOEMISNÍ 

E) LITOMĚŘICE - ODPOVĚDNĚ, KVALITNĚ A EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ MĚSTO 
(kvalitní úřad a organizace města) 

 

Městský úřad v Litoměřicích získal od Ministerstva vnitra (MV) cenu v soutěži 
„Přívětivý úřad 2016“. Ocenění v kategorii Ústeckého kraje převzal v Benešově z 
rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové 
starosta Ladislav Chlupáč a tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Litoměřice 
skončily třetí za Chomutovem a Mostem. MěÚ Litoměřice zároveň byl zařazen do 
příručky dobrých praxí, kterou MV vydalo. Jako inspirace pro další obce je zde 
prezentována sekce „Potřebuji si vyřídit“ umístěná na webových stránkách města. Tu 
pracovníci litoměřického úřadu vytvořili na bázi svých zkušeností jako přehledný 
nástroj pro orientaci občanů na úřadu. Prostřednictvím sekce jsou obyvatelé 
srozumitelně navigování jak postupovat při vyřizování úředních záležitostí, na koho 
se obrátit, jaké podklady si přinést, s jak vysokým poplatkem počítat apod. Prvního 
ročníku soutěže se zúčastnilo 190 obcí s rozšířenou působností, což je téměř 84 
procent všech obcí s rozšířenou působností v České republice (včetně městských 
částí hl. m. Prahy). Přívětivost a otevřenost se testovala pomocí dotazníkového 
šetření, které obsahovalo na 40 otázek rozdělených do tří kategorií: přístupnost 
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úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Po ověření 
získaných dat se stanovili vítězové jednotlivých krajů.  

V roce 2016 pořídil MěÚ Litoměřice 4. úplnou aktualizaci Územně analytických 
podkladů ORP Litoměřice. Územně analytické podklady pořizované MěÚ 
Litoměřice Úřadem územního plánování obsahují  podklady pro rozbor 
udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, 
jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn 
v území a dále podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující: 

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové 
prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a 
krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, 
rekreaci, hospodářské podmínky. Závěrem těchto tematických zjištění a 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území 

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující 
zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na 
provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, k ohrožení 
území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 

 

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv. K tomuto datu 
byla zpřístupněna datová schránka v Registru smluv a zároveň došlo ke zpuštění 
veřejně přístupného informačního systému registru smluv ISRS. Za předpokladu, že 
smlouvy splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat 
smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tuto lhůtu 30 
dnů lze zpočátku při uveřejňování beze zbytku jistě využít, neboť ustanovení zákona 
o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna právě jejich 
uveřejněním, nabývají účinnosti až za rok, tedy 1. července 2017. 

Od 1. července 2016 došlo k novému rozdělení rozhodovacího území Stavebního 
úřadu Litoměřice pro jednotlivé pracovníky podle katastrálních území obcí. 
Rozhodovací území stavebního úřadu MěÚ Litoměřice tvoří následujících 62 obcí: 
Bohušovice n. Ohří, Hrdly, Brňany, Brozany n. Ohří, Hostěnice u Brozan, Býčkovice, 
Velký Újezd u Litoměřic, Dolánky n. Ohří, Břehoryje, Drahobuz, Strážiště u 
Drahobuze, Lbín, Tlučeň (Tlučeň, Kundratice), Hlinná, Chudoslavice (Chudoslavice, 
Myštice), Kamýk u Litoměřic, Křešice u Litoměřic, Nučnice, Sedlec u Litoměřic, 
Třeboutice, Zahořany u Litoměřic, Libochovany, Řepnice, Pokratice, Litoměřice 
(město, předměstí, Za nemocnicí), Malíč, Michalovice u Velkých Žernosek, 
Miřejovice, Mlékojedy u Litoměřic, Píšťany, Těchobuzice, Vinné (Vinné,Starý 
Mlýnec), Ploskovice, Maškovice, Encovany, Hrušovany, Libínky, Trnová u Polep, 
Okna u Polep, Polepy, Třebutičky, Rochov, Staňkovice, Terezín, Počaply u Terezína, 
České Kopisty, Nové Kopisty, Nučničky, Travčice, Trnovany u Litoměřic (Trnovany, 
Podviní), Třebušín, Dolní Týnec, Horní Týnec, Kotelice, Řepčice, Velké Žernoseky, 
Svařenice, Vrutice, Žalhostice, Pohořany, Skalice u Žitenic, Žitenice. 
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Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon o prodejní době v maloobchodě a 
velkoobchodě, jehož hlavním záměrem je upravit prodejní dobu v maloobchodě a 
velkoobchodě tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodeje ve vyjmenované svátky a 
omezena prodejní doba na Štědrý den. Podle ustanovení výše uvedeného zákona se 
omezení prodeje o vybraných státních svátcích „nepoužije na provozování prodejen, 
jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2“. Jedná se o obecnou výjimku pro 
všechny prodejny, jejichž celková prodejní plocha nepřesahuje stanovenou hodnotu. 
Dozorovým orgánem dodržování zákona je Česká obchodní inspekce. Výklad pojmu 
„prodejní plocha“: celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních 
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, 
kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a 
přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.“ 

Dle struktury pracovních míst je počet tabulkových míst zaměstnanců městského 
úřadu Litoměřice celkem 191, avšak z toho bylo v roce 2016 deset míst neobsazeno.  
Neobsazenými pozicemi jsou právní referent, koordinátor mobility, správce GIS, lesní 
dělník, územně a stavebně právní referent, dva referenti státní správy a samosprávy 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dva projektoví manažeři na odboru 
územního rozvoje a silniční technik.  V roce 2016 vznikly na městském úřadě některé 
nové pozice, jedná se o celkem 11 tabulkových míst. Mezi tato nová tabulková místa 
patří projektový manažer – koordinátor mobility na Útvaru strategického plánování a 
udržitelného rozvoje; metodik spisové služby (CzechPoint) na odboru správním; 
účetní/zástupce vedoucího odboru na odboru ekonomickém; půlúvazek v pozici 
referent ochrany ZPF na odboru životního prostředí; vedoucí oddělení SP a sociální 
pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví; vedoucí úřadu územního 
plánování, vedoucí úřadu veřejných zakázek a dva projektoví manažeři na odboru 
územního rozvoje a silniční technik na odboru dopravy. Po reformě státní správy a 
po zrušení okresních úřadů se z města Litoměřice stala obec s rozšířenou 
působností a činnost městského úřadu spočívá jak ve výkonu samosprávy tak státní 
správy v přenesené působnosti. Úředníků vykonávajících státní správu a jejichž 
pracovní činnost vyžaduje složení zkoušky odborné způsobilosti je na městském 
úřadě celkem 123. Z těchto tzv. úřednických míst byly v roce 2016 na městském 
úřadu Litoměřice neobsazeny celkem dvě pozice. Nových pozic na úseku státní 
správy bylo v roce 2016 vytvořeno celkem šest a to na odborech dopravy a silničního 
hospodářství, odboru územního rozvoje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
odboru životního prostředí, správním odboru a ekonomickém odboru. Pozic úředníků 
vykonávajících samosprávu města, a jejichž pracovní činnost nevyžaduje složení 
zkoušky odborné způsobilosti, bylo v roce 2016 celkem 68. Z těchto tzv. 
neúřednických míst bylo v roce 2016 na městském úřadu neobsazeno celkem sedm 
pozic. Na úseku městské samosprávy byly v tomto roce zřízeny čtyři tabulková místa. 
Nejvíce nových pracovních pozic bylo v tomto roce zřízeno na odboru územního 
rozvoje, po jednom místě vzniklo ve sledovaném roce míst na odborech: dopravy a 
silničního hospodářství, životního prostředí, ekonomickém, správním a útvaru 
strategického plánování a udržitelného rozvoje. Na odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví pak vznikla nově 2 místa. 

Vzhledem k současnému palčivému problému firem spočívajícím v nedostatku 
pracovníků resp. absolventů s odborným vzděláním pro technické profese, pořádala 
Okresní hospodářská komora ve spolupráci s Městem Litoměřice a Hospodářskou a 
sociální radou Litoměřicka ve dnech 22. - 24. 9. 2016 akci zaměřenou na podporu 
technického vzdělávání TECHNODAYS Litoměřice 2016.  Akce se konala v areálu 
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výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.   Součástí doprovodného programu akce 
bylo i „Fórum 2016 – Praxe do firem“ – kulatý stůl na téma podpory odborných stáží 
žáků SŠ ve firmách, překážky, příklady dobré praxe a vzájemný dialog podnikatelské 
sféry a středního školství k problematice aktuální nabídky studijních oborů a jejich 
následné uplatnění na trhu práce. Cílem akce bylo zejména seznámit žáky 
základních škol (8. - 9. tříd), středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou 
technických oborů a řemesel a motivovat je tak pro další uplatnění na trhu práce v 
technických oborech, přiblížit jim provázanost nabízených studijních / učebních oborů 
s konkrétní poptávkou regionálních firem, nabídnout pozitivní vnímání technických 
povolání – moderní povolání s budoucností, nastartovat spolupráci firem se SŠ, VŠ a 
rozšířit možnosti brigád a stáží studentů ve stávajících firmách. 

V soutěži „Osobnost eGovernmentu“, letos prvně vyhlášené magazínem 
Egovernment, uspěl tajemník městského úřadu Milan Čigáš jako osobnost, která 
nese zásluhu na rozvoji a popularizaci elektronizace veřejné správy. Tajemník Čigáš 
převzal v secesních prostorách náchodského divadla cenu za druhé místo v kategorii 
měst a městských částí, přičemž opět byla vyzdvižena a ceněna webové sekce 
litoměřického úřadu Potřebuji si vyřídit. Zároveň hodnotitelé ocenili, že tajemník hned 
po svém nástupu do funkce nastavil otevřenou komunikaci jak s kolegy, tak s 
veřejností. 

V závěru roku byla v podloubí budovy radnice na Mírovém náměstí instalována 
elektronická úřední deska. Litoměřice jsou jedním z prvních měst v Ústeckém kraji, 
kde elektronická úřední deska funguje. Její systém automaticky přebírá veškeré 
dokumenty z úřední internetové adresy a formátuje je do struktury úřední desky. 
Formát se zobrazuje na LCD monitoru, který je v provozu 24 hodin denně. Občan 
může pomocí tlačítek dotykem přes sklo vyhledávat a zobrazovat dokumenty. 
Interaktivní úřední deska zajišťuje dostupnost všech aktuálních dokumentů bez 
ohledu na jejich počet a stran. Vyhledávání je srozumitelné a v souladu se zákonem. 
Úřadu pak poskytuje i zpětnou vazbu o efektivitě a návštěvnosti úřední desky. V 
závěru roku 2016 probíhá zkušební provoz, který bude vyhodnocen. V případě, že se 
tento způsob vyvěšování ukáže jako úspěšný, nahradí částečně úřední desky v 
Sovově ulici, neboť tyto desky budou sloužit k vyvěšování již jen správnímu odboru, 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a útvaru strategického plánování a 
udržitelného rozvoje. 
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6. Kulturně-vzdělávací organizace a jejich činnost  

Oblastní muzeum v Litoměřicích 

V roce 2016 proběhlo v Oblastním muzeu v Litoměřicích celkem šest výstav, 
návštěvníci muzea potom mohli v rámci výstav navštívit také stálou expozici muzea. 
Letošní program zahajovala úvodní výstava v termínu 12. 1. – 28. 2. 2016 s názvem 
Holubí pošta. Výstava o fenoménu, který je v dnešních dnech již téměř zapomenut, 
ale který ve své době představoval jedno z nejrychlejších informačních spojení. Staří 
Arabové o holubech tvrdili, že jsou „rychlejší než blesk a letmější než oblaka“. Holub 
coby doručovatel zpráv našel konkurenci až v Morseově telegrafu. I dnes má ale 
poštovní holub své příznivce.  

V pořadí druhou výstavou byla výstava věnovaná dílu výtvarnice Kornelie 
Němečkové v termínu 8. 3. – 1. 5. 2016. Výstava Kornelie Němečkové představila 
soubor novějších prací tvořených technikou vystřihovánky. Motivy vystřihované z 
monochromních barevných papírů odkazují nejčastěji k moravskému folkloru. 
Návštěvníci mohli výtvarnici znát i ze znělky pořadu Zpívánky, z ilustrací knih nebo 
například z poštovních známek, pro které vytvořila několik předloh.   

Další výstavou v tomto roce byla výstava s podtitulem Zahrada či Ráj? 40 let CHKO 
České středohoří věnovaná výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti České 
středohoří, k němuž došlo 19. 3. 1976. Výstava pořádaná ve spolupráci se Správou 
CHKO probíhala ve dnech 12. 5. – 24. 7. 2016 a představila méně propagované 
přírodní fenomény Českého středohoří. Zároveň přiblížila vývoj ochrany přírody v 
regionu od předválečných aktivit jednotlivců až po současné projekty Správy CHKO, 
které se věnují např. zachování stepí na Lounsku nebo záchraně krajových odrůd 
ovocných stromů.   

Ve dnech 2. 6. – 31. 8. 2016 proběhla netradiční výstava pod širým nebem, která 
nesla název Litoměřice, jak už je neznáme. Jednalo se o 20 panelů rozmístěných 
na různých místech města. Návštěvník pomocí starých fotografií mohl objevit ulice, 
které stály na místě dnešních železničních kolejí, zaniklou plovárnu na Labi či 
podobu náměstí před sto lety. K dispozici byl plán města, který ho všemi zastaveními 
ve městě provedl. S laskavým svolením vedení Oblastního muzea v Litoměřicích 
tvoří část této výstavy obrazovou přílohu této kroniky.  

Dalším výstavním počinem letošního roku byla výstava Smrtí to nekončí, aneb 
Tisíc let spali ve stínu Radobýlu ve dnech 16. 8. – 30. 10. 2016. Výstava 
představila výsledky archeologického výzkumu pohřebiště z 10. – 11. století v 
Mlékojedech u Litoměřic. Zde bylo odkryto 54 raně středověkých hrobů v různém 
stavu zachování. Pohřebiště s mimořádně bohatou hrobovou výbavou obsahovalo i 
vysloveně luxusní předměty, jako například hrozníčkovitou náušnicí 
velkomoravského stylu. Kým ale pohřbení skutečně byli, zůstává tajemstvím. Výstavu 
připravil Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.  

Poslední letošní výstavou konanou ve dnech 15. 11. 2016 s přesahem do roku 
následujícího (15. 1. 2017) byla výstava Doba dřevěná, doba minulá. Tato výstava 
byla přehlídkou nástrojů opracovávajících dřevo i ze dřeva vyrobených. Z tohoto 
prostého materiálu dokázali mistři řemesla vytvořit výrobky dokonale funkční i 
esteticky krásné.  
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Doprovodné akce pořádané oblastním muzeem většinou korespondovala s 
pořádanými hlavními výstavami.  

20. 1. 2016 byla pořádána Ornitologická vycházka pro veřejnost, kterou vedl Mgr. 
Václav Beran, botanik Muzea města Ústí nad Labem. Akce byla součástí 
doprovodného programu k výstavě Holubí pošta.  

V neděli 15. 5. 2016 byl pořádán Výlet na Milešovku. Jednalo se o botanickou 
exkurzi k 40. výročí vyhlášení CHKO České středohoří zaměřenou na přiblížení 
historického vývoje krajiny Českého středohoří, jejího využívání a úlohy člověka ve 
formování její současné i budoucí tváře. Exkurze se konala v rámci doprovodného 
programu k výstavě Zahrada či Ráj?   

Komentovaná prohlídka výstavy Zahrada či ráj? 40 let CHKO České Středohoří se 
konala 18. 5. 2016.  

Dalším doprovodným programem oblastního muzea byla přednáška Geologie 
Českého středohoří k výstavě Zahrada či Ráj? 40 let CHKO České středohoří a 
procházka s názvem Přírodovědný den na Bílých stráních 10. 6. 2016).   

Komentovaná prohlídka Tisíc let spali ve stínu Radobýlu konaná 14. 9. 2016 byla 
uskutečněna ve spolupráci s autory výstavy z Ústavu archeologické památkové 
péče.   
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Severočeská galerie výtvarného umění 

Výstav konaných v prostorách Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích 
bylo v roce 2016 celkem devět. Ve dnech 22. 4  - 29. 5. 2016 proběhla výstava Jitka 
Štenclová – Přeměny. Autorem výstavy byl Richard Drury. Výstava Jitky Štenclové 
(1952) Přeměny se zaměřuje na autorčinu malířskou tvorbu posledních let. Jitka 
Štenclová je původním zaměřením textilní výtvarnice, tento obor studovala v letech 
1972 až 1977 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Textilní tvorbu si 
autorka zvolila kvůli volnějšímu přístupu jak k výuce, tak i k vlastní tvorbě. Oproti 
malbě textilní obor nebyl tolik určován politickým klimatem doby a studenti mohli 
tvořit svobodněji. Po studiích se Jitka Štenclová věnovala tapiseriím a paličkované 
krajce často inspirované přírodními motivy. Díky své touze objevovat nové 
překračovala hranice plochy a tvořila i trojrozměrné textilní objekty. Záhy se u ní 
začala projevovat tendence ke geometrickým formám, k oprošťování výtvarného 
projevu od nadbytečných prvků a příklon k abstrakci. Jako autorka tapiserií Jitka 
Štenclová získávala o cenění jak v Čechách, tak i v zahraničí, například druhou cenu 
na III. quadrienále uměleckých řemesel v Erfurtu (Německo) z roku 1982. Přesto se v 
roce 1992 rozhodla pro čistě malířskou tvorbu. I v malbě se Štenclová přiklání spíše 
k abstrakci, obrazy ale nejsou odtržené od reálných skutečností, naopak z reality 
vychází, reagují na emoce vyvolané konkrétními událostmi. Na plátnech Jitky 
Štenclové převažují geometrické prvky, krajina už není výhradním inspiračním 
zdrojem, i když stále zůstává neopominutelným a významným prvkem. Tematicky je 
její tvorba obohacena o prožitky v širším spektru, o mezilidské vztahy, kulturní 
události, osobní zážitky. Právě emocionalita, intuitivní zachycení pocitů, je autorčinou 
silnou stránkou. Její malba ale nepostrádá ani řád a vyváženost, obě složky – 
emocionalita iracionalita – jsou vyrovnané a výsledek působí harmonickým dojmem. 
Citovost jako hlavní prvek tvorby je znát i z názvů jednotlivých maleb –Vnitřní světlo, 
Ostrý, Do tmy ... Divák může prostřednictvím vlastních emocí, které nemusí být 
stejné jako ty Jitky Štenclové, proniknout do tajemství obrazů a skrze ně i do 
tajemství života obecně, skryté se v její tvorbě poodhaluje. Tak jako je harmonicky 
propojena emocionalita s racionalitou, je propojen i vnitřní svět s vnějším, osobní 
vnitřní prožívání proniká do vnějšího světa univerza a naopak. Jedno obohacuje 
druhé. Dalším podstatným rysem tvorby Jitky Štenclové je kolorismus. Už od počátku 
její textilní tvorby byla barva plnohodnotným výrazovým prostředkem. Barvu 
nevyužívá v popisném smyslu, ale opět ji nechává promlouvat intuitivně. 
Sebevědomá sytost koloritu umocňuje ztvárněnou myšlenku, na jiných plátnech 
jemné přechody barevných valérů vypovídají o citlivosti a porozumění složitosti a 
nejednoznačnosti životních situací. Jednoznačnost jedněch obrazů nepopírá jistou 
neurčitost druhých – tak jako vnímání každého z nás je v některých situacích 
jednoznačné, jindy zamlžené. Kromě obrazů budou vystaveny i kresby, které nesou 
bezprostřednější svědectví autorčiných impulsů a myšlenek. Kresba jako prvotní 
záznam je nejbližší autorčině nitru. A tak jako na obrazech o to intenzivněji na 
kresbách nám Jitka Štenclová poodhaluje podstatu života, lidskou zkušenost i dění 
přírody. 

Ve dnech 3. 6. -10. 7. 2016 v prostorách jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii 
probíhala výstava Jan Vančura, prostory – obrazy – objekty. Autory výstavy byli 
Petra Hoftichová a Václav Špale. Jan Vančura (1940 Milevsko – 2015 Praha) byl 
mužem několika profesí: známý především jako scénograf a kostýmní výtvarník, ale 
také jako malíř a sklářský výtvarník. Nejprve se vyučil malířem skla v Novém Boru a 
pak studoval střední průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a sklářské 
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výtvarnictví u profesora Stanislava Libenského na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze. Svoji praxi zahájil v jabloneckých sklárnách a šťastnou 
náhodou od roku 1976 začal spolupracovat s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci, kde 
uplatnil svůj smysl pro klasickou divadelní kulisu v originálním autorském pojetí a byl 
zde v letech 1986–2002 v dlouhodobém angažmá. Za svou tvorbu pro toto i řadu 
dalších divadel Jan Vančura získal řadu ocenění, nejvýznamnější jsou trofeje z 
mezinárodní soutěžní přehlídky scénografie Pražské Quadriennale – v letech 1979 a 
1983 stříbrná medaile a v roce 1991 zlatá medaile za scénografii k Mozartově 
Kouzelné flétně.  Nedílnou součástí Vančurovy výtvarné činnosti ale byla i jeho volná 
tvorba. Tak jako ve svých scénografiích, tak i v malbě vytvářel monumentalizované 
výseky především stylizovaných městských vedut nebo staveb, často opět spojených 
s divadlem, kde osobitým způsobem někdy pohlížel do nitra a nabízel divákovi 
nečekaný vhled do útrob budov. Již v minulosti představil některé obrazy význačných 
českých i evropských scén, které můžeme nazvat „portréty divadel“, ale nepochybně 
byl zaujat i světem techniky a oblíbeným motivem mu bylo např. nádraží: i zde hledá 
uměřenou krásu strojů a staveb. Většina děl vznikala postupně, neváhal je dále 
upravovat, postupně tříbil definitivní podobu, ale i když někdy zachytil až destruktivní 
momenty (požár Národního divadla apod.), obrazy působí na diváka svým 
propracovaným minuciézním super-realismem jako magická výzva k návštěvě a 
srovnání. Obrazy divadel nejsou jen adorací historických interiérů, ale jsou 
podbarveny romantickými pocity a harmonickou nostalgií mizející noblesy – jen 
výjimečně svá divadla oživuje stafáží, i když zachytil i pohled do obecenstva. Prudký 
střih vloženého detailu zbavuje dílo líbivosti, ale otvírá prvky až ireálného pocitu, 
výrazné barevné detaily modelují prostor, který většinou osobně znal. Díky své 
profesi se také dopracoval k trojrozměrným objektům, kde opět zachycuje většinou 
divadelní prostor náhledem zvenčí, ale zde jsou více cítit pocity tušeného zmaru a 
současně vytříbeného vnímání jakoby zanikající krásy. Tyto modely jsou rovněž 
součástí retrospektivní výstavy, která tak mapuje i méně známé obory profesní a 
soukromé tvorby tohoto výtvarníka, jenž nás v prosinci loňského roku náhle opustil. 

Výstava Hoffmeisterova ironická kronika doby byla uvedena 17. 6. a skončila 11. 
9. 2016 a představuje průřez celou rozsáhlou tvorbou Adolfa Hoffmeistera (1902–
1973), která započala ve dvacátých letech minulého století a končí rokem 1973. 
Nejranější tvorba je ovlivněna kubismem. Následuje krátké malířské období, kdy se, 
tak jako mnozí další z generace Devětsilu, zhlédl v tvorbě Celníka Rousseaua, v 
umění tzv. nedělních malířů a zařadil se mezi „netendenční věrozvěsty nového 
života, chudoby a čistoty srdce“. Ale již v první polovině dvacátých let malba 
postupně ustupuje kresbě a autor kreslí nejvýznamnější osobnosti na poli literárním, 
divadelním i výtvarném. Zároveň hodně cestuje a na svých cestách portrétuje a vede 
rozhovory s čelními představiteli především francouzské, ale i německé a britské 
inteligence.  V následujících letech Hoffmeister spolupracoval s Voskovcem a 
Werichem, v letech  1930–1932 se krátce vrátil k malířské tvorbě, účastnil se slavné 
výstavy Poesie 32 a pokračoval v karikaturách. Ve třicátých letech se významně 
angažoval protinacistickou tvorbou, která je prezentována na souběžně pořádané 
výstavě v Terezíně. Litoměřická výstava pokračuje poválečným obdobím studené 
války. V padesátých a šedesátých letech kresby často doplňoval koláží a v 
typografických krajinách tato technika již získala navrch. V dalších letech se autor 
znovu vrátil ke své surrealistické minulosti. Vytvořil celou řadu volných koláží a cykly 
Dobrodružství malého námořníčka a Neštěstí malé Žofie. Dílo první poloviny 
šedesátých let je zastoupeno i tvorbou v duchu pop artu a sérií prací na téma Franz 
Kafka. Období demokratizace společnosti konce šedesátých let představuje řada 
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portrétů postav Pražského jara. Závěrečné období, kdy byl Adolf Hoffmeister vyřazen 
z veřejného života, je poznamenáno hlubokou obavou o budoucnost lidstva. Autor v 
krátkém mezidobí let 1972 a 1973 vytvořil několik desítek koláží, pro které jsou 
společným tématem „přežitky z doby lidí“ a jakési varování před budoucností. V roce 
2016 uplyne 55 let od poslední výstavy Adolfa Hoffmeistera v Litoměřicích. Paralelně 
s litoměřickou výstavou byla dne 9. 6. 2016 v předsálí kina Malé pevnosti zahájena 
výstava Adolf Hoffmeister – protiválečná tvorba.  U příležitosti obou výstav pořádající 
instituce ve spolupráci s dědici díla Adolfa Hoffmeistera vydali obsáhlou monografii, 
která nese stejný název a jejímž autorem je dnes již nežijící přední český historik 
umění František Šmejkal. 

V prostorách jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii ve dnech 29. 7. až 25. 9. 
2016 byla ke zhlédnutí výstava Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa – Skrytá 
poselství. Výstava sochaře Jana Koblasy (Tábor, 1932) a jeho ženy, malířky Sonii 
Jakuschewy (Moskva, 1961) představila výběr z jejich dosavadní tvorby – 
samostatné i společné. Klade důraz na vzájemný dialog děl obou umělců a na dialog 
jejich práce s prostorem barokního chrámu Zvěstování Panně Marii od Octavia 
Broggia. Monumentalita a vnitřní řád daného prostoru spolu s fragmenty freskové a 
štukové výzdoby tak aktivně vstupují do řešení expozice. Vznosnosti a barokní 
dynamičnosti stavby odpovídá majestátnost, vertikalita a duchovní hloubka 
Koblasových soch; s živou barevností fragmentů nástěnných a nástropních fresek 
komunikují monochromní, gesticky a strukturálně pojaté malby Sonii Jakuschewy. Na 
vážnost poselství, jež díla v hlavní lodi a v postranních kaplích obsahují, tematicky 
navazuje instalace v horní oratoři. Vůdčím momentem se zde stává poetičnost a 
zářivá barevnost akcentující sílu víry a naděje. Obě části výstavy sjednocoval 
rozměrný návrh na vitráž Sonii Jakuschewy umístěný na okno západní fasády, a to 
se záměrem, aby barevná světelnost malby pronikla do lodi kostela, akcentovala 
exponáty a umocnila jejich působivost. 

Výstava konaná ve dnech 23. 9. až 20. 11. 2016 nesla název Přesahy fotografie.  
Autorem a kurátorem výstavy byl Jan Brodský. Výstava mapovala tvorbu autorů, kteří 
se vymykají klasické fotografie a přesahují ji ať už jako fotografové pracující 
netradičními technikami nebo malíři inspirující se fotografií.  

5. 10. – 30. 10. 2016 probíhala v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii 
výstava Lékaři vystavují. Výstava představila tvorbu dvou lékařů – bratrů Petra a 
Pavla Wohlových (* 1970). Bratři-dvojčata Wohlové pocházejí ze sportovní rodiny, ve 
které se však nezapomínalo na múzy. A tak i když byl otec Pavel Wohl úspěšný 
hokejový brankář a trenér, své syny vedl kromě ke sportu i k umění, především k 
malování. Přestože oba bratři na sport rozhodně nezanevřeli a i přes náročnou 
profesi lékaře se dlouhodobě se věnují výtvarné tvorbě. Oba bratři mají velký vztah k 
umění 19. století, obdivují Havránka, Chittussiho, Mařáka, což se významně odráží v 
jejich vlastní tvorbě. A zatímco Pavel se ztotožňuje spíše s realismem a 
impresionismem, Petr má kromě klasické malby blízký vztah i k surrealismu. Oba se 
zaměřují především na krajinu, a to krajinu nejen českou, motivy si přiváží i z cest – 
například obrazy z Bretaně Pavla Wohla nebo Holandsko, Amerika Petra Wohla. 
Nevyhýbají se ale ani tématům městským, kromě různých zákoutí rodné Prahy si 
oblíbili i další města Čech a Moravy nebo třeba Paříž, Florencii, Barcelonu. Pavel i 
Petr našli zálibu také v zátiších  Výstava představila tvorbu obou bratrů od 
devadesátých let 20. století po současnost, přičemž převažují malby z posledních let. 
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Výstava k 700. výročí narození Karla IV. - Severozápadní Čechy za vlády 
Lucemburků byla galerií spolupořádána ve dnech 6. 5. až 30. 10. 2016, výstava 
byla uvedena v Jízdárně teplického zámku. Jedinečná výstava uměleckých děl, 
uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů 
spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a 
galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v 
Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v 
Mostě, kterou pořádá Ústecký kraj. Výstava SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY 
LUCEMBURKŮ představila památky kultury a umění nejen doby Karla IV. v 
mimořádně vzácném výběru. Umělecká díla, uměleckořemeslné artefakty, hmotné 
kulturně-historické doklady i archivní dokumenty budou prezentovány v kontextu 
tehdejších dějinných událostí severozápadních Čech. Návštěvník výstavy se mohl 
pokochat nejen krásou nástěnných maleb, plastik, obrazů, rukopisů, mincí, šperků, 
zbraní, kachlů, nádob a dalších exponátů, ale jejich prostřednictvím se seznámit i se 
sociálními podmínkami života a duchovním a myšlenkovým světem jednotlivých 
společenských vrstev Karlovy doby. Vystavovány byly nejen luxusní a vzácné 
artefakty, ale i předměty denní potřeby. Na přípravě výstavy se kromě koordinátora 
oslav Krajského úřadu Ústeckého kraje a odborného garanta Severočeské galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích, podílejí téměř všechny významné paměťové 
instituce nacházející se na území Ústeckého kraje. K výstavě byl připraven obsáhlý 
katalog, upomínkové předměty a doprovodný program včetně komentovaných 
prohlídek pro veřejnost a školy. Nechyběly ani zábavné pracovní listy nejen pro děti.   

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se spolupodílela na výstavě 
sochaře a medailéra Jiřího Korce (1925-2004), sochy – medaile - objekty, kterou ve 
dnech 29. 6. až 31. 8. 2016 pořádala Pop Art galerie v Praze.  

Doprovodné programy Severočeské galerie výtvarného umění v roce 2016 se dělily 
na programy pro veřejnost a programy pro školy. Pro veřejnost byly pořádány 
následující programy: 18. 2. 2016 Jazzový koncert AMC Tria. Trio působící ve 
složení Peter Adamkovič – piáno, keyboard; Martin Marinčák – kontrabas a Stano 
Cvanciger – bubny, perkuse spolu vystupuje od roku 1993. Zaměřují se na vlastní 
autorské skladby, přičemž překračují hranice klasické jazzové interpretace. 

27. a 28. 5. 2016 se konala již tradiční Muzejní noc. V rámci této akce připravila 
galerie bohatý program sestávající se z tzv. Happy hours neboli nabídky katalogů s 
naprosto mimořádnou slevou, výtvarnou dílnu pro děti, vystoupení seskupení 
Appendix, komentované prohlídky výstavy Jitky Štenclové Proměny, koncertu 
Daria&Jazz Friends, výtvarných workshopů s Bárou Beranovou či koncertu ZUŠ 
Litoměřice Schizzo Band + Blues Combo LT.  

V rámci dnů Evropského dědictví pořádala dne 10. 9. 2016 Severočeská galerie Den 
otevřených dveří. Pro zájemce byly připravené výtvarné dílny a komentované 
prohlídky výstav. Po celý den bylo do všech výstavních prostor galerie volné vstupné.  

V neděli 18. 9. 2016 byl pořádán workshop pod vedením Alžběty Kumstátové u 
příležitosti výstavy Jana Koblasy a Sonie Jakuschewy – Skrytá poselství.  

V rámci doprovodného programu byly pořádány také programy pro školy. Z nich jako 
první třeba uvést program k výstavě Josef Lada. V rámci této výstavy, která byla 
představena v galerii na přelomu roku 2015 – 2016, byly pro školy připraveny 
programy Z pohádky do pohádky, český rok včera i dnes a Švejk tady a teď. V rámci 
výstavy Jitka Štenclová – Přeměny proběhly v rámci programů pro školy programy s 
názvy „Cesta nejen do vesmíru“, „E. T. Go home!“ a „Planetárium“. V rámci výstavy 
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Přesahy fotografie se pro školy pořádali programy „Doteky přírody a dál“ a „Tak 
trochu jiné vidění“.   

Publikační činnost Severočeské galerie Výtvarného umění v roce 2016 se stávala z 
publikací „Přesahy Fotografie“, „ Lékaři vystavují – Petr a pavel Wohlovi, „Jan 
Koblasa a Sonia Jakuschewa, „Hafmaisterova ironická kronika doby, Jan Vančura – 
Prostory, obrazy, objekty, „ Jitka Štenclová - Přeměny. Ve spolupráci s Regionálním 
muzeem v Teplicích vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 
velkou publikaci Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků u příležitosti 
stejnojmenné výstavy k výročí 700let  narození Karla IV.  
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Knihovna K. H. Máchy  

V roce 2016 nabídla knihovna K. H. Máchy opět bohatý program sestávající se 
zejména z besed, přednášek, klubových aktivit, workshopů, autorských večerů, 
výstav, seminářů či zábavně-naučných programů. Knihovna nabídla širokou škálu 
služeb pro své čtenáře a návštěvníky. Litoměřická knihovna si v tomto roce 
bezesporu zasloužila zisk prestižního ocenění. Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR jí udělil ocenění Městská knihovna roku 2016 v kategorii měst nad 20 
000 obyvatel. Ceny byly za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana v 
reprezentativních prostorách Zrcadlové kaple v Klementinu. Tím pověstným 
"želízkem na vahách" byly vynikající komunitní a vzdělávací aktivity, kterými se 
knihovna už několik let pyšní. Pozvolna, ale přitom cílevědomě, si buduje pověst 
kulturního a společenského centra v Litoměřicích. Připravuje nejen autorské večery, 
besedy a přednášky, ale i výstavy a víkendové workshopy; při knihovně působí Klub 
aktivního stáří a dva literární kluby. Jako samozřejmost se už bere každoroční účast 
na Dnu poezie, Noci literatury a Noci s Andersenem; knihovna organizuje oslavu 
tradice "Svatý Martin s knihovnou" a prázdninové čtení pod širým nebem "Města 
čtou".  
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Správa CHKO České Středohoří – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Chráněná krajinná oblast České středohoří byla vyhlášena Výnosem ministerstva 
kultury České socialistické republiky ze dne 19. března 1976. Od té doby se mnohé 
změnilo, včetně příslušné legislativy (největším průlomem byl zákon o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.). Schválena byla zonace, která rozdělila území 
CHKO do 4 zón, které se liší stupněm zachovalosti přírodního prostředí a přísností 
ochrany. Na území CHKO ČS se nachází 43 maloplošných chráněných území a 33 
evropsky významných lokalit.  Správa CHKO České středohoří sídlí v Litoměřicích v 
Michalské ulici č. 260/14 v objektu, který je kulturní památkou evidovanou 
v ústředním seznamu kulturních památek a zároveň je součástí městské památkové 
rezervace Litoměřice. Sídlo je původně dělostřeleckou baštou, která tvořila součást 
vnějšího pásu městského opevnění Litoměřic z počátku 16. století. Objekt byl v 19. 
století dozděn a upraven na obytný dům. V polovině 80. let minulého století byl 
rekonstruován pro potřeby tehdejšího Státního ústavu pro rekonstrukce památkových 
měst a objektů a Správy CHKO České středohoří.  

Od 1. 1. 2015 došlo ke změně organizační struktury AOPK ČR a pracoviště v 
Litoměřicích se tak stalo součástí nově zřízeného regionálního pracoviště (RP) 
Ústecko! AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko zahrnuje bývalá RP SCHKO 
Labské pískovce a KS Ústí nad Labem a SCHKO České středohoří. Činnost Správy 
CHKO České středohoří se skládá z několika základních aspektů: projekt Life, 
ochrana přírody, plán péče (2015 – 2024), péče pro přírodu a krajinu, ÚSES (tj. 
územní systém ekologické stability), monitoring a výzkum, ekologická výchova, stráž 
ochrany přírody a publikační činnost.  

Projekt Life + (dotační nástroj Evropské komise, příjemcem je Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR) – Projekt se stal jedním z nejvýznamnějších zdrojů praktické 
ochrany přírody ve Středohoří.  Je zaměřený na ochranu teplomilných druhů 
organizmů a společenstev v Lounském středohoří. Jeho šestiletá realizace byla 
zahájena v roce 2011 a má hodnotu téměř 1 400 000 €. Projekt je zaměřen na území 
8 evropsky významných lokalit a dalších 9 cenných lokalit se stepními stanovišti, což 
představuje celkovou plochu 740 ha. Nejvýznamnějšími opatřeními jsou výřezy 
nežádoucích dřevin na ploše 216 ha, obnova pastvy ovcí a koz na ploše 211 ha, 
péče o stanoviště sysla obecného na vrchu Raná včetně zřízení nových travnatých 
pásů spojujících jednotlivé dílčí populace syslů a dále výsevy a následná ochrana 
porostů vičence jako živné rostliny modráska ligrusového. Specifické postavení má v 
rámci projektu obnova tradičně extenzívně využívaných ovocných sadů na 
pozemcích ve správě AOPK ČR, kde bylo vysazeno přes 650 ks ovocných dřevin. 
Součástí projektu je monitoring výskytu ohrožených druhů, jako jsou ovsíř stepní, 
kavyl olysalý, přástevník kostivalový, saranče skalní a okáč skalní. Lze konstatovat, 
že se na Lounsku podařilo vrátit dobrou perspektivu stepním biotopům, nastartovat 
žádoucí styl zemědělského hospodaření v čele s pastvou a díky pestré škále 
osvětových akcí také přiblížit význam oblasti široké veřejnosti. V roce 2014 byla 
projektu LIFE+ na ochranu stepí Lounského středohoří udělena evropská cena 
NATURA 2000 Awards.  

V roce 2016 byla ke 40. výročí založení CHKO a zároveň k úspěšně 
dokončovanému projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří uspořádána 
konference na hradě v Litoměřicích. Tuto konferenci uspořádala Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR ve dnech 20. a 21. dubna 2016 ve spolupráci s městem 
Litoměřice. Jejím cílem bylo shrnutí a představení dosavadních výsledků projektu 
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LIFE+ Stepi Lounského středohoří, který se blíží ke svému konci. Konference také 
připomínala 40. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti České středohoří. S 
významným výročím vzniku CHKO České středohoří byla spojena řada dalších akcí 
určených široké veřejnosti a plánovaných zejména na jarní období. Jde o výroční 
konferenci, o cyklus výstav, přednášek a exkurzí a také o osvětové akce v terénu. V 
tomto duchu spolupracuje Agentura s řadou institucí, spolků i jednotlivými osobami s 
cílem zajistit důstojné připomenutí významné události v historii ochrany přírody v 
regionu Severních Čech. V roce 40. výročí vzniku CHKO je možné připomenout i 
další historické události a také perspektivy ochrany přírody připadající na letošní rok. 
Jsou to zejména výročí vyhlášení NPR Bořeň a vyhlášení nové NPR Zlatník. 
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7. Církve a jejich činnost  

Českobratrská církev evangelická 

Farní sbor československé církve evangelické v Litoměřicích sídlí ve sborovém domě 
v Roosveltově ulici, kde má své středisko také Diakonie ČCE Litoměřice, jejímž je 
sbor partnerem. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích koná 
pravidelná společná shromáždění (např. posezení klientů Diakonie s farářem, 
rozhovory nad Biblí a zpívání, kavárnička, schůzky staršovstva (neboli starších 
sboru).  

Diakonie Českobratrské církve evangelické Litoměřice poskytovala v letošním 
roce následující služby a zařízení: centrum denních služeb, agentura podporovaného 
zaměstnávání, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, podpora samostatného 
bydlení, domov pro matky s dětmi, CSS a restaurace Klobouk v Terezíně, čajovna 
Hora, multifunkční prostor OKA-MŽIK a Klub volnočasových aktivit Restart.  

V pátek 25. listopadu se uskutečnila v sále litoměřického Hradu již po dva a dvacáté 
dobročinná aukce s názvem „TO JE PRIMA, NENÍ ZIMA". Výtěžek z aukce bude 
využit pro financování výměny oken chráněného bydlení v Terezíně. Aukci 
moderovala Chantal Poullain. Do dražby byla použita jako vždy zajímavá díla od 
umělců, přátel Diakonie a zaměstnanců chráněných dílen. Již tradičně se objevila 
v aukci díla Antonína Střížka, Tomáše Císařovského, drobnomalba na hedvábí 
známé ilustrátorky Zdenky Krejčové, akryl Marianny Alasseur, koláž Kamily Ženaté či 
grafika Ivy Hüttnerové. Nechyběla ani krajina z pozůstalosti Václava A. Šrůtka. 
Lahůdkou pro znalce se stal krásný a neobvyklý snímek Prahy pořízený původní 
technikou na koloidové desce, který věnoval do aukce fotograf Karel Richtr. Jako 
každý rok i letos dražitelé bojovali o vyřezávaný betlém z lipového dřeva Svatopluka 
Pelcla. Zlatým hřebem dražby bylo dílo ak. sochaře Olbrama Zoubka, tentokrát to byl 
cínový reliéf s motivem andělů. Partnerem akce je Centrum cestovního ruchu 
Litoměřice, p. o. Aukce skončila rekordním výtěžkem 754 966 Kč.  
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Římskokatolická církev 

Litoměřice jsou centrem litoměřické diecéze, v jejímž čele stojí diecézní biskup - 20. 
biskup litoměřický pan Mons. Mgr. Jan Baxant, který má moc zákonodárnou, 
výkonnou i soudní. Generálním vikářem je v době psaní kroniky pan   R.D.ICLic. Mgr. 
Martin Davídek (od 1. července 2016). Litoměřické biskupství a její biskupská kurie je 
úřadem litoměřické diecéze a církevní právnickou osobou, která pomáhá  a zajišťuje 
výkon činnosti diecéznímu biskupovi, farnostem a dalším církevním subjektům na 
území diecéze.  Na území diecéze je 1 135 kostelů a kaplí, při nichž působí celkem 
116 kněží a 16 trvalých jáhnů. Biskupství litoměřické územně zasahuje většinu 
Ústeckého a Libereckého kraje, severní část Středočeského kraje a okrajové části 
Královéhradeckého a Karlovarského kraje. Diecéze litoměřická je tvořena 383 
farnostmi, které jsou sdruženy do deseti vikariátů. Centrem litoměřické diecéze je 
katedrála sv. Štěpána, kolem které stojí budovy katedrální kapituly a Biskupství 
litoměřického tvoříc uzavřený prostor zvaný Dómský pahorek.  

Území města Litoměřice, které je součástí litoměřického vikariátu, je rozděleno na 
dvě farnosti. Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána (Dómská farnost) a 
děkanství u Všech Svatých se sídlem v Mostecké ulici. Děkanem litoměřickým je 
v čase psaní této kroniky R.D.ICLic.Mgr. Józef Szeliga.   

Diecézní charita, jejímiž územními složkami jsou jednotlivé farní charity, 
spolupořádala nebo se zapojila v průběhu roku 2016 do mnoha akcí a programů. 
Příkladem může být například tradiční Tříkrálová sbírka, která probíhá vždy v první 
polovině ledna. V litoměřické diecézi bylo díky 2 500 dobrovolníkům do celkem 846 
zapečetěných kasiček získáno 2 201 357 Kč. Diecézní charita Litoměřice získala pro 
Tříkrálovou sbírku celkem 293 219 Kč, po Litoměřicích samotných se pohybovalo 
celkem šest zapečetěných kasiček, do nichž koledníci nasbírali 13 094 Kč. Sbírka je 
celonárodní a jejím hlavním cílem je pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v 
regionech, kde sbírka probíhá. Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita ČR. Biskup 
litoměřický Jan Baxant požehnal koledníkům na litoměřickém Mírovém náměstí dne 
4. 1. v 17 hodin.  

Diecézní charita Litoměřice oslavila v pátek 4. listopadu 2016 25. výročí založení, 
kdy byla jako první z charit v litoměřické diecézi zřízena litoměřickým biskupem 
Mons. Josefem Kouklem. Program oslav byl následující: 10.00 hodin - mše svatá 
celebrovaná diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem (kostel Všech svatých, 
Mírové nám. v Litoměřicích), 11.15 hodin - Hrad Litoměřice: představení činnosti 
Diecézní charity Litoměřice v průběhu 25 let, hudební vystoupení a otevření putovní 
výstavy „Žijeme s Vámi Vaše životy"  

Různé:  

 Ve dnech 14. – 17. ledna se Biskupství litoměřické zúčastnilo již podruhé 
veletrhu Regiontour 2016 na brněnském Výstavišti. Ve stánku č. 104, v němž 
se společně prezentují Biskupství českobudějovické a Biskupství litoměřické, 
bylo možné se seznámit s pestrou historií i současností církve na jihu a na 
severozápadě Čech.  

 Po dvou letech intenzivní práce vyšel v nakladatelství Artefactum první díl 
Soupisu historických a uměleckých památek v politickém okrese Litoměřice. 
Jeho autorem je Vinzenz Luksch, duchovní, který stál v roce 1885 u vzniku 
Diecézního muzea v Litoměřicích, vynikající znalec historie a umění. 



94 
 

Odborníkům a veřejnosti se tak téměř po stu letech dostává do ruky soupis, 
napsaný na začátku 20. století, který se měl stát jedním ze svazků oblíbené a 
dodnes využívané řady soupisů tehdejších politických okresů. Vzhledem 
k rozsahu díla nebylo možné vydat celý dochovaný rukopis najednou, ale 
zatím pouze jeho část, týkající se samotného města Litoměřice. I přes 
skutečnost, že je originálním jazykem soupisu němčina, nepřijde zkrátka ani 
český čtenář. Prostřednictvím tohoto vydavatelského počinu se mu nabízí 
český překlad germanisty Jana Kvapila z ústecké Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně. Celá kniha je totiž koncipována dvojjazyčně a pro lepší orientaci 
v obou jazykových mutacích zrcadlově vysázena. Vlastní text doprovází 
obrazová příloha s dobovými fotografiemi, přibližujícími atmosféru Litoměřic 
v minulosti a umožňujícími lepší identifikaci jednotlivých objektů a jejich 
vybavení. Zajímavé je sledovat proměnu, kterou město za jedno století prošlo. 
Edice litoměřického soupisu je výsledkem dobré autorské spolupráce Ústavu 
dějin umění Akademie věd České republiky a Biskupství litoměřického, která 
ukázala, jak je při takovémto vydavatelském počinu důležité propojení 
centrální instituce a regionu. Kniha vyšla v nákladu 400 výtisků a za podpory 
Akademie věd České republiky, Česko-německého fondu budoucnosti a 
Města Litoměřice. 

 Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužil na Popeleční středu dne 10. 
února 2016 od 7.30 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou 
s udílením popelce, jehož přijetí je symbolem kajícnosti. Popeleční středou 
začíná čtyřicetidenní postní období, které je přípravou na Velikonoce.   

 Dne 18. a 19. března proběhne v Litoměřicích 51. diecézní setkání mládeže.  

 Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se na Zelený čtvrtek dopoledne (24. 
března 2016) setkal s kněžími a jáhny působícími v litoměřické diecézi a 
osobně jim poděkoval za jejich kněžskou pastorační službu a povzbudil je. V 
katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích společně slavili Missu chrismatis, při 
které kněží obnovili své kněžské závazky, a biskup posvětil a požehnal nové 
svaté oleje - olej katechumenů, olej nemocných a křižmo. 

 Velikonoční vigilie - slavnost smrti a zmrtvýchvstání Páně, které liturgie 
zpřítomňuje - s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem se konala v 
sobotu 26. března 2016 od 21 hodin. Slavnostní obřad Veliké noci začal v 
předvečer (vigilie) nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (v sobotu 26. března 
2016) žehnáním ohně před biskupskou rezidencí, od něhož biskup zapálil 
velikonoční svíci (paškál) - symbol Boží přítomnosti. Potom se účastníci oslav 
vydali průvodem do katedrály sv. Štěpána, kde slavnost pokračovala. U jejího 
vchodu si od plamene paškálu rozžali svoje svíce, aby společně vnesli do 
chrámu světlo. Velikonočním chvalozpěvem k posvěcení paškálu začala 
bohoslužba slova. Během ní věřící vyslechli sedmero starozákonních čtení a v 
jejím závěru pak dvě novozákonní čtení. Při bohoslužbě vody biskup pokřtil 
a biřmoval sedm dospělých lidí. Přítomní v katedrále následně obnovili svoje 
křestní sliby. V závěrečné části oslavy - bohoslužbě oběti - přijali křesťané 
Tělo a Krev vzkříšeného Krista. V neděli se konala slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně. Celé velikonoční období skončí po padesáti dnech od Veliké noci 
slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi). 
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 Po půlstoletí se do jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie 
v Litoměřicích vrátily bohoslužby. V pondělí 4. dubna 2016 od 18 hodin na 
místě, které dnes slouží potřebám Severočeské galerie výtvarného umění, 
zazní Boží slovo. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude litoměřický 
biskup Mons. Jan Baxant. Poprvé po pěti desítkách let se tu mše svatá konala 
loni, v den slavnosti Zvěstování Páně, tj. události, které je kostel zasvěcený. 
Po roce se biskup Mons. Jan Baxant na toto ojedinělé místo vrátil, aby si 
spolu s věřícími připomněl událost, kdy byl k Panně Marii poslán archanděl 
Gabriel, aby jí řekl, že počne a porodí syna, a dá mu jméno Ježíš. 

 Informační setkání ekonomické rady diecéze se členy ekonomických rad 
farností na téma průběhu procesu tzv. církevních restitucí v diecézi probíhalo 
v úterý 12. dubna 2016 v Litoměřicích a ve čtvrtek 14. dubna v Jablonném v 
Podještědí. Hlavní témata informačního setkání, které pro členy ekonomických 
rad farností probíhalo v dubnu v Litoměřicích a Jablonném v Podještědí, byla 
ekonomická realita po prvních dvou letech samostatného praktického 
financování církve v litoměřické diecézi a průběh procesu vydávání majetku 
v rámci tzv. církevních restitucí na úrovni diecéze. Ze slov přítomných kněží 
vyplynulo, že majetek, o který farnosti v rámci majetkového vyrovnání 
požádaly, je až na výjimky předán a restituční nároky z větší části vypořádány. 
Jak kněží poukázali, navrácený majetek nepokryje finanční náklady farností, 
proto budou muset hledat další zdroje jeho financování.  Na setkání proto 
zazněly informace, jak by měla církev nakládat s majetkem, aby mohla 
v budoucnu ekonomicky fungovat, jak by měla investovat a jak se o finance 
starat, aby se v následujících téměř třiceti letech mohla vypořádat s postupně 
se snižujícím státním příspěvkem. Mluvilo se tu i o tom, jaké jsou možnosti 
společných investic biskupství a farností. Z dosud zrealizovaných projektů 
zmínila ekonomka biskupství Zuzana Bumbová nově vzniklý biskupský pivovar 
v Litoměřicích, ubytování pro vysokoškoláky v Liberci Harcově nebo některé 
investice do budov a pozemků.  

 Noc kostelů se v roce 2016 uskutečnila v litoměřické diecézi dne 10. 6., kdy 
se otevřelo 179 církevních objektů, které navštívilo 32 427 návštěvníků. 
V Litoměřicích byly pro veřejnost otevřeny modlitebna Církve adventistů 
sedmého dne, katedrála sv. Štěpána, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Vojtěcha, 
kostel sv. Ludmily, kaple sv. Jana Křtitele, tzv. červený kostel, modlitebna 
Českobratrské církve evangelické, modlitebna Evangelické církve 
metodistické, kostel Zvěstování Panny Marie, kostel Všech Svatých, kaple sv. 
Štěpána v hospici sv. Štěpána a kaple Božího milosrdenství.  

 P. THLic. Mgr. Stanislav Přibyl Th.D. CSsR skončil v úřadu generálního 
vikáře litoměřické diecéze, aby se stal se novým generálním sekretářem 
České biskupské konference. S úřadem generálního vikáře litoměřické 
diecéze se P. Stanislav Přibyl rozloučil a zároveň za 20 let kněžské služby 
poděkoval při mši svaté ve středu 22. června 2016 v kostele Všech svatých v 
Litoměřicích. 

 Novým generálním vikářem litoměřické diecéze se stal J.M. can. Mons. 
ICLic. Mgr. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci a sídelní kanovník 
litoměřické katedrální kapituly. Diecézní biskup Mons. Jan Baxant oznámil 
jeho jméno v úterý 22. června 2016 při mši svaté v kostele Všech svatých v 
Litoměřicích. Úřad generálního vikáře litoměřické diecéze začal vykonávat od 
1. července 2016.  
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 Do Litoměřic zavítala v pondělí 25. července 2016 skupina křesťanské 
mládeže z Filipín. Na cestě do polského Krakova, kam míří na světové 
setkání mládeže s papežem Františkem, se mladí Filipínci setkali s 
litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, v katedrále sv. Štěpána 
slavili mši svatou. První zastávkou filipínské katolické mládeže při jejím 
týdenním pobytu v naší zemi se stala Praha. Dnes ráno tato téměř 
stodvacetičlenná skupina doprovázená čtyřmi katolickými kněžími nejprve 
navštívila Terezín, poté zavítala do Litoměřic - města, které je pro Filipínce 
místem spojovaným se jménem jejich národního hrdiny José Rizala, lékaře, 
spisovatele a nejvýznamnější postavy filipínského hnutí za nezávislost a 
osvobození od španělské koloniální nadvlády, jehož pojilo blízké přátelství 
s litoměřickým středoškolským profesorem Ferdinandem Blumentrittem. 
Během dne si prohlédli město a zdejší hřbitov, ve svatoštěpánské katedrále se 
setkali s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a v prostorách 
gotického hradu se starostou města Ladislavem Chlupáčem. Mons. Jan 
Baxant zmínil několik základních informací o katedrále a některé události a 
čísla z historie a současnosti diecéze. Setkání s biskupem Mons. Janem 
Baxantem probíhalo v srdečném duchu a bylo provázeno spontánním 
potleskem mladých. Obrovskou energii pak mělo jejich zpívání doprovázené 
hrou na kytary.Po mši svaté provedl hosty katedrálou bohoslovec Václav 
Sládek O.Cr. Večer skupina odcestovala zpět do Prahy.  

 Ve čtvrtek 28. července 2016 navštívil hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček společně s vedoucí odboru sociálních věcí Ústeckého kraje Ing. 
Petrou Lafkovou domov pro seniory v Litoměřicích, který má v současné 
době z důvodu neúměrně nízké dotace na rok 2016 vážné problémy se 
zajištěním financování provozu. Společného jednání se kromě ředitelky Farní 
charity Litoměřice Růženy Kavkové zúčastnili také vedoucí domova Jitka 
Věrnochová, ekonomka Farní charity Mgr. Eva Čenkovičová a zástupci města 
Litoměřice Mgr. Karel Krejza, místostarosta, a Ing. Bc. Renáta Jurková, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Po společném jednání 
následovala prohlídka domova. Hejtman kraje ocenil příjemnou atmosféru, 
vybavení a obětavou péči pracovníků o obyvatele. Na závěr setkání přislíbil 
pomoc při řešení financování tohoto zařízení. 

 Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské 
církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného 
francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že v 
úterý 2. srpna 2016, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých 
farnostech zvony. 

 Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí se na 107. 
Plenárním zasedání ČBK ve Vranově u Brna rozhodli podpořit 
#bellsforaleppo a vyzvat věřící i lidi dobré vůle k účasti na aktivitě 
Evangelické luterské církve ve Finsku, která v minulých dnech začala prosit 
o to, aby se zvony na kostelech po dobu 12 dnů (počínaje minulou středou) 
vždy v 17 hodin rozezněly jako výzva k modlitbě za oběti bombardování 
v Aleppu. Více než 200 finských farností na tuto výzvu zareagovalo 
a postupně se přidávají kostely v dalších evropských zemích, USA i  Austrálii. 
Připomínka probíhá každý den a měla by vyvrcholit v pondělí 24. října, 
kdy se koná Světový den OSN.  
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 Biskupství litoměřické se ve dnech 4. – 5. listopadu 2016 již potřetí zúčastnilo 
veletrhu Památky-Muzea-Řemesla, který probíhal na Výstavišti v Praze-
Holešovicích.  

 Generální vikář litoměřické diecéze a kanovník litoměřické Katedrální kapituly 
u sv. Štěpána Mons. Martin Davídek sloužil v sobotu 3. prosince 2016 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 (zemřel 29. listopadu 1378). Probíhala v místech hradní 
gotické kaple, kde se zřejmě císař modlil při své návštěvě Litoměřic. 

 Celkem 96 tříkrálových pokladniček zapečetila Diecézní charita Litoměřice 
v pondělí 5. prosince 2016. Další budou zapečetěny v úterý 6. prosince 
v Litoměřicích v Domově na Dómském pahorku, dále pak v Jiřetíně 
pod Jedlovou, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Chomutově, Liběšicích, 
Ploskovicích, Úštěku (12. prosince) a ve Štětí (15. prosince). Zapečetěné 
pokladničky mohou tříkráloví koledníci plnit již od 1. ledna 2017, požehnání 
tříkrálovým koledníkům se uskuteční při setkání koledníků v úterý 3. ledna 
na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Žehnání koledníkům bude předcházet 
tříkrálový průvod, který vyjde z Domova na Dómském pahorku. 

 
 

Přehled vánočních bohoslužeb s litoměřickým biskupem Mons. Janem 
Baxantem: 

 24. 12. 2016 - 16.00 hod. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny, 
děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice 

 25. 12. 2016 - 10.00 hod. Vánoční bohoslužba, katedrála sv. 
Štěpána, Litoměřice 

 26. 12. 2016 - 10.00 hod. Poutní slavnost katedrály sv. Štěpána / 
jáhenské svěcení, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

 31. 12. 2016 - 16.00 hod. Děkovná bohoslužba, katedrála sv. 
Štěpána, Litoměřice 

 1. 1. 2017 - 10.00 hod. Novoroční bohoslužba, katedrála sv. 
Štěpána, Litoměřice 
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8. Sport 

Ve městě působí množství sportovních klubů, zde je tabulka sportovních spolků 
působících na území města v roce 2016: 

Spolek 
počet členů 

celkem dospělí děti a mládež 

        

Slavoj Litoměřice, z.s. 822 355 467 

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 439 287 152 

FK Litoměřicko, z.s. 404 195 209 

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová 
Parta LFP   278 205 73 

Plavecký klub Litoměřice, o.s. 253 0 253 

HC Stadion Litoměřice, z. s.  232 60 172 

TJ Slovan Litoměřice z.s. 176 40 136 

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 173 0 173 

TJ Sokol Litoměřice 172 140 32 

DMC Revolution, z.s.  137 0 137 

Sport Judo Litoměřice, z.s. 129 28 101 

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, 
z.s. 128 0 128 

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 108 50 58 

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 105 13 92 

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 102 45 57 

Karatedó Steklý, z.s. 87 15 72 

TAPOS Litoměřice, z.s. 86 46 40 

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice 84 5 79 

Gardeline Litoměřice, spolek 82 53 29 

Litoměřická šachová škola spolek 62 5 57 

Beach Club Litoměřice - spolek 60 32 28 

Spolek Stáje Čeřeniště 53 14 39 

Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 50 24 26 

KRK triatlon Ltm o.s. 48 26 22 

LTM Bikers  48 29 19 

Trampolíny Litoměřice, z.s. 48 19 29 

Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. 47 30 17 

Judo Club Litokan Litoměřice 43 2 41 

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 40 23 17 

Občanské sdružení ISSHIN KAN Litoměřice 34 11 23 

Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního 
karate 32 12 20 

Správná parta z.s. 21 6 15 

CELKEM 4 583 1 770 2 813 
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Z předchozího přehledu je vidět, že nejvíce členů má Slavoj Litoměřice, z. s., který 
sdružuje i množství sportů, (celkem 14 oddílů). Dále pak TJ. Sokol Pokratice a nově 
vzniklé FK Litoměřicko.  

Mezi dlouhodobě nejsledovanější sporty v Litoměřicích patří hokej, basketbal a 
fotbal. V letech 2015 a 2016 zaznamenal velký vzestup litoměřický futsalový tým, 
který ale podobně jako třeba florbalisté musí hrát své zápasy v Lovosicích, protože 
v Litoměřicích není dostatečně velká sportovní hala.   

K zajímavé změně došlo u fotbalových týmů. Kluby FK Litoměřice a FK Sokol 
Pokratice se dohodly na spojení a vznikl nový subjekt pod názvem FK Litoměřicko. 
FK Litoměřicko se následně domluvilo na odkupu práva na postup do 3. ČFL od ALK 
Lovosice.  

Z ostatních sportů zaznamenali v roce 2016 v republikovém srovnání úspěchy 
veslaři, judisté, basketbalisté a basketbalistky a také mladí plavci a plavkyně. Na 
české špičce se také drží oddíl street dance Funky Dangers.   

 Shrnutí sportovní sezóny 2015/2016 HC 
Stadion Litoměřice: Družstvo mužů hrálo 
v sezóně 2015/2016 druhou nejvyšší 
hokejovou soutěž WSM ligu, kde 
v základní části obsadilo desáté místo, což 
znamenalo boj v předkole o účast v play-
off proti klubu AZ Havířov. V předkole 
hraném na tři vítězné zápasy litoměřičtí 
hokejisté třikrát prohráli a sezóna pro ně 
skončila.  

 Shrnutí sportovní sezóny 2015/2016 Slavoj BK Litoměřice: Sezóna jako 
celek byla velmi úspěšná účastí týmů v kategoriích U13, U15, U17 v 
závěrečných turnajích MČR a účastí ligových mužů v závěrečném turnaji Final 
four v Hradci Králové, který skončil následujícím výsledkem: 1. BK Opava B, 
2. Sokol Hradec Králové 2, 3. Basketbal Olomouc, 4. Slavoj BK Litoměřice A. 

 Shrnutí sportovní sezóny 2015/2016 FK Litoměřice A: Tým FK Litoměřice 
A hrál divizi B. V druhé sezóně v této soutěži obsadil 13. příčku. Na prvním 
místě v soutěži skončil tým ASK Lovosice, který si vybojoval postup do 3. 
české fotbalové ligy (ČFL). Avšak se vznikem nového subjektu FK Litoměřicko 
došlo k odkoupení práva postupu, což znamená, že FK Litoměřicko A bude 
hrát v sezóně 2016/2017 3. ČFL.  

 Anketa Nejúspěšnější sportovec a kolektiv okresu Litoměřice za rok 
2016: V litoměřickém Domě kultury proběhlo vyhlášení 17. ročníku ankety 
Nejúspěšnější sportovec Litoměřicka a je nutné zdůraznit, že oproti 
uplynulému ročníku došlo na čelních příčkách k výrazným změnám. Mezi 
kolektivy obhájili první příčku extraligoví lovosičtí házenkáři, ale na záda jim 
dýchali litoměřičtí futsalisté, kteří si vedou velmi dobře v domácí nejvyšší 
soutěži. Mezi jednotlivci se loňský vítěz Jiří Motl propadl na příčku třetí a na 
trůnu ho vystřídal pilot roudnické stáje Buggyra Adam Lacko. 
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Celkové pořadí jednotlivci: 

Dospělí: 1. Adam Lacko (Buggyra Roudnice nad Labem, motorismus), 2. 
Michal Lupínek (ASK Lovosice, kickbox), 3. Jiří Motl (HK FCC Město 
Lovosice, házená), 4. Barbora Marešová (ASK Lovosice, kickbox), 5. Johan 
Vavrek (Gardenline Litoměřice, futsal), 6. David Hozák (Sport Judo 
Litoměřice), 7. David Vršecký (Buggyra Roudnice nad Labem, motorismus), 8. 
Jan Landa (HK FCC Město Lovosice, házená), 9. Blanka Ježková Fránová 
(VK Slavoj Litoměřice, veslování). 10. Zdeněk Pinc (MMB Třebenice). 

Mládež: 1. Tereza Fišerová (KK Roudnice nad Labem, kanoistika), 2. 
Michaela Červínová (ASK Lovosice, atletika), 3. Vojtěch Modra (ASK 
Lovosice, kickbox), 4. Jan Kašpar (CK Slavoj Terezín Cyklo City), 5. Jan 
Svoboda (Sport Judo Litoměřice). 

Celkové pořadí kolektivy: 

Dospělí: 1. HK FCC Město Lovosice (házená), 2. Gardenline Litoměřice 
(futsal). 3. ASK Lovosice SK kickboxu. 

Mládež: 1. Slavoj Litoměřice Funky Dangers (street dance), 2. VK SLavoj 
Litoměřice (dvojskif dorostenci), 3. Sport Judo Litoměřice (dorostenci). 

Ostatní kategorie: 

Handicap: Miroslav Smrčka (klub ZPS při ASK Lovosice). 

Masters: Libuše Bruncvíková (VK Slavoj Litoměřice). 

Trenér: Vít Masopust (SK kickboxu při ASK Lovosice). 
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9. Krajské volby 2016 

V pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin se uskutečnily 
volby do krajských zastupitelstev. Do vedení krajů bylo zvoleno 675 zastupitelů. 
Celorepublikově ve volbách zvítězilo Hnutí ANO v devíti krajích. ČSSD většinově 
uspěla ve dvou krajských zastupitelstvech. Starostové pro Liberecký kraj získali 
nejvíce hlasů v Libereckém kraji a KDU-ČSL ve Zlínském kraji. Volební účast 
v krajských volbách byla 34,6 %, což je méně než v roce 2012. Nejrychleji byly hlasy 
sečteny v Čečovicích na Domažlicku, kde však k volebním urnám přišli jen tři voliči. 
Naopak nejpozději, ve 22:25 byly výsledky k dispozici za Bernartice na Benešovsku. 
Voliči vybrali 675 zastupitelů z 11 803 kandidátů. Do 20,3 % křesel v krajských 
zastupitelstvech usednou ženy. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 50 let. 
Nejstarším zvoleným zastupitelem je 73letý Jan Kůrka z Plzně, nejmladším pak 
21letá Tereza Hyťhová z Krupky.  

V Ústeckém kraji zvítězilo Hnutí ANO, které získalo 23,24 % hlasů a obsadilo 20 
křesel z celkem 55 členného zastupitelstva. Se ziskem 15,82 % se jako druhá 
umístila Komunistická strana Čech a Moravy a obsadila celkem 13 křesel v krajském 
zastupitelstvu, přičemž obhajovala 20 křesel. Deset křesel v zastupitelstvu Ústeckého 
kraje získala Česká strana sociálně demokratická, která obhajovala 13 mandátů. 
Sedm mandátů obhájila Občanská demokratická strana se ziskem 8,54 % hlasů. Do 
krajského zastupitelstva se dostala ještě Koalice SPD a SPO se ziskem celkových 
6,07 % hlasů a získala 5 mandátů.  

V Litoměřicích bylo ustaveno 30 volebních okrsků. Volební účast v Litoměřicích byla 
33,8 %. Volební úspěch jednotlivých stran byl následující:  

Zvítězilo Hnutí ANO s 22,94 %. Na druhém místě se umístila Komunistická strana 
Čech a Moravy se 14, 2 %. V těsném závěsu se umístila ODS s volebním výsledkem 
14,03 %. Česká strana sociálně demokratická získala 9,46 %. Další strana 
s volebním ziskem nad 9 procent byly Piráti s 9,19ti % procenty. Nad pětiprocentní 
hranicí se umístili Starostové a nezávislí (5,52 %). Pod pětiprocentní hranicí se 
umístily strany TOP 09 (4,94 %, Koalice SPD a SPO (4,74 %), jsmePRO!Kraj (3, 47 
%).  

 

Tabulka Českého statistického úřadu o volební účasti ve městě Litoměřice: 

Okrsky Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů celkem zpr. v % 

30 30 100,00 19 310 6 526 33,80 6 523 6 447 98,83 

 

 

 

Na následující straně tabulka Českého statistického úřadu s výsledky hlasování ve 
městě Litoměřice: 
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Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 6 0,09 

2 Občanská demokratická strana 905 14,03 

4 Starostové a Sportovci pro ÚK 114 1,76 

9 Komunistická str.Českosloven. 116 1,79 

12 Česká str.sociálně demokrat. 610 9,46 

17 Il.imigrantům NE-pen.pro děti 24 0,37 

18 Severočeši.cz 149 2,31 

20 JsmePRO! Kraj 2016 224 3,47 

30 ANO 2011 1 479 22,94 

32 TOP 09 319 4,94 

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 356 5,52 

37 Komunistická str.Čech a Moravy 916 14,20 

40 Alternativa pro občany 12 0,18 

41 Národní demokracie 8 0,12 

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 38 0,58 

52 Svobodní a Soukromníci 92 1,42 

58 DSSS-NE imigr.nepřizp.PRO poř! 85 1,31 

60 NOVÝ SEVER 5 0,07 

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 18 0,27 

77 Piráti a SZ 593 9,19 

78 Koalice SPD a SPO 306 4,74 

79 ProKraj 70 1,08 

81 SPR-

REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 

2 0,03 
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10. Počasí a přírodní poměry 

Podle celosvětových statistik byl rok 2016 nejteplejším v historii měření. V České 
republice tomu tak nebylo, i když průměrná roční teplota 9,5°C znamená osmé až 
deváté místo za 120 let vedení této statistiky.  

Rok 2015 byl teplotně rekordní – průměrná teplota byla 10,6°C / 9,5°C v roce 2016. 
V roce 2015 bylo 36 tropických dní – v roce 2016 sedm. Celkově bylo počasí hodně 
proměnlivé. Téměř žádná zima, po teplém začátku jara pomrzly rozkvetlé stromy, o 
prázdninách hodně pršelo. Detailní údaje o počasí jsou v této kapitole převzaty z 
údajů meteorologické stanice v blízkých Doksanech.  

Zima: první sníh v roce napadl 4. ledna a udržel se téměř 3 týdny. Pak už zasněžilo 
pouze na přelomu února a března. Hned 1. března ale sníh roztál a pak už nenapadl. 
Nejnižší teplota byla 21. ledna -17°C, ale už 27. ledna už byla maximální teplota 
+12,5°C, což byl historický rekord pro tento den! V únoru teploty přes den ani jednou 
nespadly pod nulu, teplotní rekordy padly celkem 3x, a to 8. 12,7°C, 21. 13,3°C a 22. 
14,2°C. 21. a 22. února bylo též velmi větrno. Druhá polovina března byla pak už 
vysloveně jarní, kdy teploty přes den pravidelně stoupaly nad 12 °C. Zajímavý extrém 
byl zaznamenán 17. a 18. března, kdy byly naměřeny rekordně nízké teploty -5,1°C 
resp. -4°C ráno a odpoledne pak bylo +14, resp. 16°C.    

Jaro: jaro začalo příjemnými teplotami na konci března. Duben byl nadprůměrně 
teplý, i když několikrát ještě udeřily ranní mrazíky. 1. dubna byla nejnižší teplota      -
4°C a už 5. dubna byl zaznamenán absolutní teplotní rekord +25,5°C. Poslední týden 
v dubnu klesaly ranní teploty pod bod mrazu, 28. byl zaznamenán mínusový rekord -
2,8°C. Právě v těchto dnech pomrzlo množství rozkvetlých ovocných stromů. Většinu 
května panovaly nadprůměrné teploty nad 20°C a kromě několika málo dní byl 
květen velice slunečný. Poslední dva týdny v květnu vystupovaly teploty pravidelně 
nad 25°C. Červen nijak nevybočoval z dlouhodobého průměru, kromě 25. kdy byla 
naměřena rekordní teplota +34,2°C, při bouřce toho dne naměřila stanice 
v Doksanech též rekordně silný vítr 86,3 km/h.   

Léto: prázdninové měsíce byly spíše průměrné. Červenec byl hodně oblačný, i když 
teploty byly poměrně vysoké a srážky malé. Začátek srpna na tom byl podobně. 
Druhá polovina srpna byla spíše slunečná s vysokými teplotami. Léto zakončila velmi 
teplá a suchá první polovina září, kdy teploty stoupaly pravidelně ke 30°C, což uvítali 
místní vinaři. Teplotní rekord padl 8. září 30,9°C, 9. září 30,6°C, 10. září 31,5°C, 11. 
září 32°C, 12. září 32,8°C, 13. září 32,3°C, 14. září 30,9°C, 15. září 29,2°C a 16. září 
29,2°C. 17. září byly naměřeny rekordní srážky 43,2 mm.  

Podzim: začátek podzimu byl teplý, 27. září byla maximální teplota 27°C, následující 
den byl pak velmi větrný 54 km/h. Říjen byl průměrný, pouze 1. a 16. vystoupila 
teplota nad 20°C. První mráz byl zaznamenán 31. října. 1. listopadu byl zaznamenán 
teplotní rekord +16,3°C, pak se ale počasí ochladilo a v polovině měsíce byly třikrát 
zaznamenány minimální teploty pod -5°C. Minimální rekord padl 15. -5,6°C. Závěr 
měsíce byl teplotně podprůměrný, 30 listopadu opět padl mínusový rekord -7,6°C. 
První sníh nové zimy byl zaznamenán 10. listopadu. Prosinec byl naopak spíše teplý, 
10. padl maximální teplotní rekord +12,9°C, 11. prosince byl zaznamenán rekordní 
vítr 90,1 km/h! Během vánočních svátku byly teploty výrazně nadprůměrem, kolem 
10°C, a proto byly Vánoce opět na blátě. Sníh v prosinci padal pouze jednou, 28. ale 
hned roztál.    
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11. Obrazové přílohy Kroniky města Litoměřic 2016 
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Obrazovou přílohu tvoří fotografie z výstavy Oblastního muzea v Litoměřicích 

„Litoměřice, jak už je neznáme“. Výstavu tvořil soubor starých fotografií umístěných 

na významných místech v Litoměřicích tak, aby pozorovatel mohl vnímat rozdíl mezi 

podobou místa v době pořízení fotografie a v současnosti.  

Z původního počtu 20ti fotografií z výstavy bylo vybráno pouze několik z nich. Pro 

účely kroniky jsme k vybraným fotografiím přidali i aktuální podobu místa v roce 

2016.  

Poděkování patří pracovníkům Oblastního muzea Litoměřice za zapůjčení fotografií.  
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Litoměřice, jak už je neznáme: 

 

Starý most se sochami čtrnácti světců ústící do Staré Mostecké ulice, asi 1859. V roce 1452 byl přes 

Labe postaven první dřevěný most, který se na zimu rozebíral. Octaviáno Broggio dokončil v roce 

1711 nový barokní most se sedmi kamennými pilíři, ale ještě s dřevěnou vozovkou. Na něm bylo 

vztyčeno čtrnáct soch světců. V roce 1859 byl postaven nový železný most, který navazoval na 

kamenné partie starého. Poslední barokní plastiky byly sneseny na konci 19. století.  

 

 



107 
 

 

Zřícená stará radnice, asi 1916. Původní gotická radnice byla poškozena v roce 1537 při velkém 

požáru města. Litoměřice se rozhodly objekt neopravovat, ale místo toho nechaly velkoryse postavit 

novou budovu, která se po dokončení roku 1539 stala první renesanční stavbou v měšťanském 

prostředí v severních Čechách. V roce 1839 se z chátrající budovy radnice přesunula do domu U 

Kalichu a po její opravě zde do roku 1909 sídlil krajský soud. V roce 1909 byla znovu zahájena 

rekonstrukce – v budově mělo vzniknout městské muzeum. Nutné opravy ale přerušilo vypuknutí 

první světové války. 16. dubna 1916 se v důsledku působení spodní vody zřítil střední sloup podloubí, 

což přivodilo zřícení celé části průčelí. Rekonstrukce byla dokončena až roku 1927, kdy zde bylo také 

otevřeno městské muzeum (Stadtmuseum). Dnes v budově sídlí Oblastní muzeum v Litoměřicích 
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Historický kout na Mírovém náměstí, kolem roku 1908. 

V pozadí fotografované skupiny vidíme morový sloup z roku 1863, starou radnici (s poměrně čerstvě 

zazděným podloubím), kostel Všech svatých s městskou věží i dům U Černého orla (Hotel Schwarzer 

Adler), na kterém nenajdeme jeho typická sgrafita (ty byly odkryty až při rekonstrukci v roce 1957). 
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Dlouhá ulice, kolem roku 1870. Horní část ulice zachycená s jejími tehdejšími obyvateli se dodnes 

příliš nezměnila. Spodní část Dlouhé ulice byla od druhé poloviny 50. let do roku 1961 částečně 

zbourána v souvislosti s budováním silničního obchvatu města a křižovatky Na Kocandě. 
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Malá Mlýnská ulice, 1957. Bašta na pravé straně fotografie sloužila nedaleké věznici v 19. století jako 

vězeňská kaple. Dnes tu najdeme restauraci. V pozadí je barokní Pfaltzův špitál (tzv. Trojče), jehož 

součástí byla i kaple sv. Anny. V roce 1961 byl špitál zbytečně zbourán. 
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Katedrála sv. Štěpána s již dostavěnou věží, po roce 1890. Věž není ještě propojena spojovacím 

obloukem s katedrálou. Raně barokní katedrála sv. Štěpána byla vystavěna v letech 1663 – 1670. Věž 

u katedrály vznikla později (v letech 1883-1889), dnes funguje jako vyhlídka. 
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Nová podoba litoměřické radnice 

V průběhu roku 2016 byla provedena rekonstrukce fasády, kamenných a 

truhlářských prvků budovy radnice (dům čp.15/7). 
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Stav fasády radnice před letošní rekonstrukcí. 
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12. Prameny 

Kronikáři čerpali z tištěných i elektronických médií (řazeno abecedně): 

 Časopis Sv. Zdislava 

 Dnešní Litoměřicko  

 Litoměřický deník 

 Litoměřicko24 

 Radniční zpravodaj 

 Údaje českého statistického úřadu 

 Údaje českého hydrometeorologického ústavu 

 Webové stránky: město Litoměřice, Biskupství litoměřické, pořádaných akcí, 

litomericko24, Agentura ochrany krajiny a přírody ČR, zpravodajský portál 

iDnes.cz, Oblastní galerie výtvarného umění, Oblastní muzeum Litoměřice, 

Diakonie, Farní sbor Českobratrské církve evangelické a mnohé další 


