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Mikroregion nezahálí

Místo olympiády karanténa

DOLNÍ POOHŘÍ
ZAHÁJILO
FOTOSOUTĚŽ

PLÁN PLAVKYNĚ?
DOMÁCÍ TRÉNINK
A ČEKÁNÍ

slovo hejtmana

Vážení spoluobčané Ústeckého kraje,
přivítali jsme první jarní dny, stále pro
všechny z nás v nové situaci, na kterou si
již pomalu zvykáme. Mám radost! Mám
radost z toho, jak se obyvatelé Ústeckého
kraje úspěšně postavili nečekané výzvě
a uspěli.
Ačkoliv není na místě předčasně slavit,
situaci ohledně šíření onemocnění Covid-19 se nám všem společnými silami
podařilo zvládnout. Statistika, počty nově nakažených, ale i uzdravených lidí to potvrzují. Dalo by se říct, že šíření koronaviru se v našem
kraji stabilizovalo, a proto jsem optimistou.
Na tomto místě patří znovu poděkovat všem, kteří na tom mají
svou zásluhu. Od lidí v první linii, děkuji lékařům, zdravotníkům,
zdravotnickému personálu, pracovníkům v odběrových místech,
Zdravotnické záchranné službě, celému krajskému integrovanému
záchrannému systému, Krajské hygienické stanici, policistům a vojákům vykonávajícím službu na státních hranicích.
Obrovské díky patří ale rovněž mnoha dalším, bez kterých by to
nebylo možné, pracovníkům krajského úřadu zapojeným do distribuce ochranných pomůcek, kteří jsou připraveni 24 hodin denně
přijímat státní zásilky, přepočítávat je, přerozdělovat je a dále je
distribuovat konečným odběratelům. Řidičům ve veřejné dopravě,
pracovníkům na železnici, Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,
kteří ochranné prostředky rozvážejí, ale také všem pracovníkům
v úklidových službách, kteří denně dezinfikují a třídí komunální odpad, uklízí veřejná prostranství a budovy. A v neposlední řadě také
všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají svému okolí. Díky
vám všem, že mohu mít, a mám, radost.
Jsem za to na obyvatele našeho kraje velmi pyšný.
Podařilo se nám otevřít další tři odběrová místa v Žatci, Litoměřicích a Rumburku. Veřejná doprava se vrátila k obvyklému způsobu
odbavování cestujících. Vláda umožnila konání obecních a krajských
zastupitelstev a například také konání oblíbených farmářských trhů
za podmínek dodržování určitých bezpečnostních opatření. Ústecký
kraj přichystal první dotační program na podporu OSVČ a intenzivně se zabývá budoucí ekonomickou obnovou celého regionu.
Blíží se nám další sváteční dny, chtěl bych na vás proto apelovat,
abyste nepolevovali v opatrnosti a dodržování všech vládních opatření. Ještě nemáme zcela vyhráno. Zároveň ale využijte krásného jarního počasí, nadýchněte se čerstvého vzduchu, vykoukněte z oken na
sluníčko, které nám dává optimismus, že přijdou lepší dny. Vydržte,
společně to vše zvládneme!
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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NA ZNÁMKÁCH
VYJDE ZÁMEK JEZEŘÍ

Jak se v kraji rozdělují ochranné pomůcky
A

si jste zaznamenali informace o tom, že vláda
centrálně nakupuje osobní
ochranné pomůcky a posílá je
krajům, takže se dostanou všem
potřebným, především lékařům
a pracovníkům v sociálních
službách. Málokdo už ovšem
má tušení, jak takový proces
rozdělování probíhá. Pojďte
s námi do centrálního skladu
krajského úřadu a nahlédněte
pod pokličku distribuce OOP
v Ústeckém kraji.
Bezprostředně po vyhlášení
nouzového stavu vznikl v prostorách garáže centrální sklad,
do kterého hasiči zavážejí příděl
určený pro náš kraj. O převzetí
a následnou důkladnou inventuru, přepočítání a evidenci
každého jednotlivého kusu se
stará vždy jedna pracovní skupina včetně řidičů a údržbářů.
Ti všichni slouží ve směnách
a drží pohotovost, aby kdykoli na zavolání přišli do skladu,
neboť řada zavážek se odehrává v noci či přes víkendy. Podle
přesných počtů pomůcek se potom připraví návrh na rozdělení
pro jednotlivé oblasti tak, aby
byly postupně a průběžně zásobováni všichni potřební, tzn.

Pracovnice krajského úřadu při rozdělování ochranných pomůcek.

lékaři a sestry v nemocnicích,
záchranáři, lékaři v ordinacích,
pracovníci a klienti v sociálních
službách, ale třeba také řidiči veřejné dopravy.
Následuje další práce, podle
určeného klíče všechny věci fyzicky rozdělit do krabic, řádně je
popsat, připravit předávací protokoly, aby byl přehled o pohybu

každého kusu. Takto připravené
pomůcky se přesunou na výdejní
místo v Dlouhé ulici, odkud si je
vyzvedávají jednotliví příjemci,
pokud mají možnost nebo jsou
z Ústí, nebo je naloží pracovníci
Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, p. o. Ti je potom rozvážejí
na jednotlivé okresy k vyzvednutí
na tamějších výdejních místech

nebo zavážejí přímo na místo určení. Na rozdělování, přípravě
a evidenci se podílí více než 150
zaměstnanců úřadu, jen na obsluze skladu a výdejního místa je to
95 zaměstnanců. Řada z nich dobrovolně pomáhá s distribucí OOP
v době nařízené práce z domova
nad rámec své bězné agendy.
Pokračování na straně 7

Krajský úřad Ústeckého kraje obnovuje původní rozsah úředních hodin

K

rajský úřad Ústeckého kraje obnovil původní rozsah
úředních hodin (tedy pondělí
a středa od 8 do 17 hodin). Nadále platí zpřísněná bezpečnostní a hygienická opatření.
Upřednostněn je písemný, elektronický či telefonický kontakt.

Úřad proto radí lidem, aby zvážili svou osobní návštěvu.
Pokud je však návštěva Krajského úřadu Ústeckého kraje
nezbytná, jsou zavedena v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zvýšená
opatření. Stále platí vstup pouze

s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).
Po vstupu do budovy bude každému návštěvníkovi ostrahou změřena tělesná teplota bezkontaktním
teploměrem. V případě zjištěné
teploty 37,5°C nebo vyšší nebude
návštěvník vpuštěn do budovy.

Po změření teploty si musí
návštěvník vydezinfikovat ruce.
Dezinfekce se nachází v prostoru vstupní haly budovy. Při
osobním kontaktu s osobami by
se měl dodržovat odstup alespoň
dva metry. Více informací na
webu www.kr-ustecky.cz.

Republika si připomněla stoleté výročí státní vlajky

D

ne 30. března tomu bylo přesně 100 let, kdy v roce 1920
tehdejší československý parlament
schválil podobu vlajky nového státu. Za celé století se několikrát měnil název státu, jeho hranice i státní
symboly. Ale byla to právě vlajka,
která zůstala v naší části bývalého
Československa stále stejná. Možná i proto se letos poprvé slavil Den
vlajky. Nejen o vzniku státní vlajky
jsme si povídali s bývalým ředitelem Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem, knihovníkem,
vexilologem a jedním ze zakladatelů Vexilologického klubu Alešem
Brožkem.
Československo vzniklo v roce
1918, vlajka byla až o dva roky
později. Co se dělo mezitím?
Pokud byla potřeba vyvěsit vlajku,
tak to byla vlajka bílo červená. V Čechách se hojně používala již v 19.
století. Vycházelo se z erbu Českého
království, kde byl stříbrný lev na
červeném štítě. Tuto vlajku vyvěsil
i Masaryk v USA v říjnu 1918.

Takže se i takto na dálku zajímal o to, jak bude vypadat symbol nově vzniklého samostatného Československa?
Původně jsem myslel, že ne. Ale
loni jsem našel v Archivu kanceláře
prezidenta republiky dopis, ve kterém sděluje Masaryk svému známému, že by byl pro to, aby bylo na
vlajce pět hvězdiček symbolizujících
Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko
a Podkarpatskou Rus. Svůj názor
nikomu nenutil, protože věděl, že
poslední slovo budou mít poslanci.
Vyhrál tedy návrh vlajky
s modrým klínem. Ten byl tehdy
na vlajkách vcelku ojedinělý, že?
Aspoň v Evropě ano. Ve světě
měla vlajku s klínem například
Kuba. Modrý klín schválili i odborníci či výtvarníci z hodnotící
komise. Ti doporučili, aby byl klín
až do poloviny. Původně se totiž
uvažovalo pouze o třetinovém klínu. Ale v lednu 1920 se klín protáhl na doporučení výtvarníka Františka Kysely až do poloviny.

A proč byla jeho barva nakonec modrá?
Kvůli odlišení od Poláků, kteří
bílo červenou vlajku již od poloviny roku 1919 používali. Navíc
modrá barva byla i ve znaku Slovenska v podobě trojvrší. Byla to
de facto slovanská barva. Pak už
bylo jen otázkou času, jak ji šikovně archivář a člen komise Jaroslav
Kursa zakomponuje do vlajky.
Nakonec vyhrál zmiňovaný klín,
i když ve hře byl mimo jiné i modrý lemující proužek či vodorovný
modrý pruh.
Proběhl nějaký zkušební test
vlajky?
V září 1919 ji na parnících
Pražské paroplavební společnosti
vyzkoušel námořní inženýr a člen
komise Antonín Valšík. Prokázalo
se, že vlajka na dálku vypadá velice zdařile, a když vlaje ve větru,
modrý klín, tehdy ještě třetinový,
působí přirozeně. Proto šel poté
do poslanecké sněmovny návrh
s modrým klínem.

Státní vlajka se ovšem ještě
nedobrovolně měnila. Konkrétně v době protektorátu.
Ano, v říjnu roku 1939. Protektorát Čechy a Morava vznikl
v březnu a až v říjnu byla posléze
přijata vlajka. Němci rychle strhávali vlajky. Jenže přišlo nařízení,
že se musí na počest narozenin
Adolfa Hitlera (20. dubna – pozn.
red.) vyvěsit naše státní vlajky.
Některým Němcům se to však nelíbilo a přáli si, abychom si vyvěšovali bílo červenou. Nakonec se
vlajka přeci jen změnila, měla tři
vodorovné pruhy – bílý, červený
a modrý. Vlajka s modrým klínem
se začala používat opět až v roce
1945. Někde bohužel už předčasně. Někteří lidé v domnění, že válka skončila a Němci odešli z jejich
obcí, začali vlajku vyvěšovat už 5.
května. Když pár dní poté projížděla vesnicemi německá vojska,
vojáci stříleli do vlajek. Definitivně pak mohla být používána od 9.
května 1945.

A pak už vlála v nezměněné
podobě bez přestání.
Přesně tak. A ani v době zřízení
lidově demokratických zemí po
roce 1948 se nezměnila. Bulhaři
si na vlajku dali státní znak, stejně
tak i Maďaři či Němci. A zůstala
nám i po rozpadu Československa, kdy Slováci naší vlajku s modrým klínem nechtěli.
Zmínil jste několik důležitých
milníků naší historie. Přijde mi,
že Češi nejsou ve srovnání s jinými evropskými státy patrioty.
Dnes se vlajka objeví maximálně
při sportovních událostech, ale
že bychom si ji vyvěsili například
na dny státních svátků, to jsem
nezaznamenal.
Je to tak. Tento jev kritizovali již
Čechoameričané, kdy říkali, že nejsme schopni vyvěsit si vlajku ani
na 28. října. Už i to Polsko nebo
Slovensko je nacionálnější než náš
národ. Velký patriotismus čiší například z obyvatel Velké Británie,
Švýcarska či Dánska. Zajímavos-

Aleš Brožek na návštěvě
u hejtmana Oldřicha Bubeníčka
ještě v době, kdy zastával funkci ředitele Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

tí je, že v této severské zemi se na
vánoční stromeček zapichují malé
státní vlaječky.
Co byste popřál naší vlajce do
dalších let?
To je hezká otázka. Nechci měnit vztah k naší vlajce. Spíše bych
popřál, abychom v budoucnu nezažívali tolik vypjatých chvil, kdy
spontánně zavlála, jako byl rok
1968 nebo jako je ten rok letošní.
Pokračování na straně 4
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Krajské koordinační centrum
dobrovolnické pomoci dostalo
od Ústeckého kraje darem
notebooky a mobily

K

rajské koordinační centrum
dobrovolnické pomoci, které bylo zřízeno za účelem pomoci lidem v době pandemie koronaviru, obdrželo od Ústeckého
kraje darem čtyři notebooky
a čtyři mobilní telefony pro potřeby své činnosti. Ústecký kraj
dále zapůjčil koordinačnímu
centru služební vozidlo a přispěl
mu na pohonné hmoty částkou
50 tisíc korun.
Krajské dobrovolnické centrum koordinuje lidi, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří jsou
ochotni pomoc poskytnout.
Zatímco na začátku své působnosti mělo kolem 50 dobrovolníků, dnes jich je již něco přes
dvě stovky. Stále se však hlásí
noví lidé, kteří se chtějí jako
dobrovolníci zapojit. Výpočetní technika je proto pro činnost
koordinačního centra zcela klíčová, a to nejen pro komunikaci
jednotlivých dobrovolníků, ale
také evidenci dobrovolnických
nabídek i poptávek.
S rostoucím počtem dobrovolníků zároveň rapidně roste
počet žádostí o pomoc. Automobil, který Ústecký kraj centru
zapůjčil a který centrum využije
pro rozvozy nouzové pomoci,
pomůže rychleji uspokojit potřeby jednotlivých žadatelů. Kraj
koordinačnímu centru dále poskytnul finanční prostředky na
pohonné hmoty, díky nimž lze

také lépe a rychleji reagovat na
individuální potřeby a zajistit
požadovanou pomoc.
Krajské koordinační centrum
dobrovolnické pomoci zřídil Ústecký kraj ve spolupráci se sociálními partnery jako místo sběru
všech forem dobrovolnických
nabídek a poptávek. Nachází se
v prostorách Dobrovolnického
centra, z. s. na adrese Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad
Labem. Jeho činnost spočívá
v evidenci nabídek dobrovolníků
a žádostí o pomoc, jejich třídění
a přípravě k vyřízení.
Ústecký kraj si váží všech,
kteří v době nouzového stavu
nezištně pomáhají druhým lidem, ať již šitím roušek, výrobou
dalších ochranných prostředků,
dodáním potřebného materiálu, či nabídkou svých služeb.
Obyvatelé Ústeckého kraje,
různé firmy a organizace i školy
projevili obrovskou soudržnost
a společnými silami pomáhají
všude, kde je to potřeba. Takovým člověkem je například také
pan Josef z Mostu, který zdarma
opravuje šicí stroje švadlenkám
šijícím roušky a po telefonu radí,
jak lze šicí stroj opět uvést do
provozu.
Telefonické spojení na Krajské
koordinační centrum dobrovolnické pomoci je +420 732 893
232, e-mail: dcul.dobrovolnici@
seznam.cz.

Ústecký kraj zapůjčil Krajskému koordinačnímu centru dobrovolnické pomoci automobil.

duben 2020

Můj názor: Po každé krizi něco nového začíná
Vláda České republiky nařídila od 12. března 2020 v celé republice nouzový stav. Ten trvá i v těchto dnech. Proto vám chceme
tentokrát místo otázky položit spíše obecnou úvahu (Váš pohled na život v Ústeckém kraji v době pandemie), ve které se můžete
rozepsat v podstatě o čemkoliv, co souvisí se společenským životem obyvatel obcí a měst Ústeckého kraje.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
Obvykle využívám této rubriky k poukázání na nejrůznější
nešvary, kterých je v našem kraji
až dost. V současném stavu pandemie to považuji za nevhodné.
Důležitější je postavit se situaci
čelem a udělat maximum možného. Obyvatelstvo se ve většině případů semklo a opravdu pomáhá.
Máme spoustu krásných příkladů
solidarity od domácí výroby šitých
roušek, přes nezištnou pomoc našim seniorům, až po podomáckou
výrobu ochranných štítů apod.
Projevuje se síla většiny našich
obyvatel. Nejsme tak marní, jak
se může mnohdy zdát a za to všem
patří mé velké poděkování. Chtěl
bych zároveň poprosit naše samosprávy o zvážení pomoci drobným
živnostníkům v našich městech
a obcích, samozřejmě v rámci
možností. V Kadani jsme např.
rozhodli odpustit celé nájemné
v našich objektech pro živnostníky na čtvrt roku. Čeká nás období, kdy se budeme muset všichni
uskromnit a chovat se střídměji
a hlavně si ujasnit co je prioritou.
A to je především zdraví nás všech.
Přeji klidné dny a zkusme zůstat
i nadále ohleduplní a solidární.

Radek Černý (KSČM), krajský zastupitel
Můj pohled na život v našem
Ústeckém kraji v době pandemie
je v několika rovinách. Tou první
je vnímání stávající situace z pozice obyčejného občana, který se
s nastalým stavem vyrovnává jako
většina z nás mající rodinu a přirozeně i strach z tohoto nového druhu onemocnění. Druhou rovinu
v době pandemie tvoří pohled z pozice starosty obce. Při vyhlášení
nouzového stavu se hodně změnilo. Chod normálního života v obci
se tak jako všude jinde podstatně
omezil. Jsem velmi rád tomu, že
jsem v minulosti nechal zpracovat podrobný krizový plán obce
a zřídil též krizový štáb. Měl jsem

tak výhodu oproti jiným kolegům
starostům. Ihned od počátku jsme
na obci věděli, jak máme pracovat
a jaká opatření podniknout. Když
jsem krizový plán i štáb zřizoval,
řada lidí se s tím neztotožňovala
a tvrdila, že je to nesmysl a zbytečnost. Bohužel to byli i lidé z nadřazených orgánů. Ukázalo se však, že
jejich výhrady byly zbytečné. Naše
obec se o své občany postarala
sama. Díky spolupráci s okolními
obcemi jsme nakoupili dezinfekci
do každé domácnosti, naše ženy
šijí roušky. Ty pak s dezinfekcí
rozvážejí místní hasiči. Musím
konstatovat, že od státu jsme toho
moc nedostali, spíše jen drobky.
Myslím si, že celou společnost tato
událost zaskočila silně nepřipravenou. Nařízení, která nyní docházejí, se často mění. O ochranných
prostředcích pro obyvatelstvo ani
nemluvě. V této souvislosti bych
chtěl zdůraznit, že naše obec se
v minulosti nezbavila skladu civilní obrany (CO), ba naopak ho postupně doplňovala. A tak se ptám,
jak je možné, že náš stát, který se
řadí k vyspělým státům Evropy, kolabuje na rouškách a ochranných
pomůckách? Proč jsme nechali
zrušit sklady a pluky CO? Nebylo
to až příliš krátkozraké? Určitě
bylo a teď to všichni víme. Otázkou
zůstává, jaké si z toho vezmeme
ponaučení a zda se něco změní.
Tou poslední rovinou je pohled na
krizovou situaci z pozice zastupitele Ústeckého kraje. Vedení ÚK
se rozhodlo zastavit nebo výrazně
pokrátit dotační tituly vyhlášené
jednotlivými odbory, tak jak byly
v minulosti nastaveny. Ptám se
proč? Údajně prý proto, aby se
z těchto dotačních titulů peníze
přelily do nově vzniklého dotačního programu na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ. Jinými
slovy rozdáme 70 milionů na úkor
ostatních žadatelů o dotace, kterými jsou spolky, obce, sdružení, zemědělci, včelaři, kultura, ale i zdravotnictví systémem kdo dřív přijde,
ten dřív bere? Osobně nemám nic
proti OSVČ. Jejich práce si vážím,
ale nechápu, proč má kraj suplovat
stát a notabene duplicitně? Vždyť
žadatelé o výše zmíněné dotace byli
i živnostníci, OSVČ ale také obce,
které následně dávaly zakázky zejména OSVČ. Myslím si, že pokud
stát chce po skončení krize nastartovat ekonomiku, neměl by sahat
na peníze určené krajům a obcím,
ale naopak je napumpovat penězi
protože nejenom stát je zadavatelem zakázek ale jsou to i kraje
a obce, které dlouhodobě dokazují, že umí s penězi dobře hospodařit. Popřejme si nejen hodně
zdraví a brzké skončení tohoto
stavu, ale také si z celkové nelehké situace vezměme ponaučení
a čiňme v budoucnosti jen zdravá
a moudrá rozhodnutí.
Miroslav Andrt (ČSSD), krajský radní
Zrovna vloni na podzim jsme
si připomněli 30 let od doby, kdy

nadále kvetlo hlavně to dobré, co
také přinesl. Společně to zvládneme!

naše republika prošla poslední
velkou společenskou proměnou.
Tehdy jsme se ve znamení svobody a demokracie plně otevřeli světu i nástrahám globálního trhu.
Volný pohyb osob, zboží, kapitálu, ale také možnost beztrestně si
zanadávat v hospodě nebo třeba
na sociálních sítích, se pro nás
staly samozřejmostí. Málokoho
by v té době napadlo, že nám jednou tyto svobody a práva výrazně
omezí a naše životy ztrpčí neviditelný nepřítel – koronavir. Pod
hrozbou přicházející pandemie se
během několika málo dní proměnil život v naší zemi, v našem kraji
i v našich rodinách k nepoznání.
A přestože se ukázala řada slabin
a nešvarů soudobé společnosti
– nesoběstačnost a závislost na
cizích zdrojích, nefungující krizové plány, nedostatek ochranných
pomůcek, zmatky v komunikaci
a při přijímání jednotlivých opatření na úrovni vlády, nevraživost
vůči lidem v karanténě nebo těm
pozitivním, narůstající strach
a panika před něčím neznámým
apod. – tak tento vir v nás dokázal
mobilizovat i síly dobra, solidarity
a nezištné pomoci. Jsem hrdý na
tisíce svých krajanů, kteří se nezalekli a v době, kdy nám teklo do
bot, sedli k šicím strojům a začali
vyrábět roušky, jimiž postupně
zásobili v první linii ohrožené lékaře, zdravotní sestry, policisty,
hasiče, pečovatelky v domovech
pro seniory, prodavačky a nakonec i všechny své sousedy a spoluobčany. Kdo neuměl šít, tak
aspoň sháněl látky, nitě, tkalouny nebo třeba zdarma opravoval
šicí stroje. Ti technicky zdatnější
pak tiskli respirátory a ochranné
štíty na 3D tiskárnách nebo sami
míchali desinfekci a zdarma ji
nabízeli všem potřebným. Skoro
se naplnil i s nadsázkou vyřčený
vtip, že ještě chvíli a budeme si
umět doma smontovat i plicní
ventilaci. Co ale vtip není, je poznání o nás samotných a naší
společnosti – když „jde do tuhého“, stále se ještě dokážeme semknout, stále dovedeme své osobní zájmy obětovat ve prospěch
celku a to je naprosto úžasné.
Dokladem toho byli i další stovky dobrovolníků, kteří se hlásili
s ochotou pomáhat hlavně seniorům s nákupy, venčením pejsků
nebo i pracemi v domácnosti –
zkrátka sousedská výpomoc, jak
má být. Závěrem si přeji jediné
– abychom se s koronavirem co
nejdříve vypořádali a v nás všech

Petr Šmíd (SPO), náměstek
hejtmana
Těžká doba žádá rychlá a správná řešení. Na první pohled je předchozí tvrzení možná rozporuplné,
nicméně jsem přesvědčen, že se
všichni snažíme o jeho naplnění.
Mám možnost sledovat z bezprostřední blízkosti práci Krizového
štábu Ústeckého kraje, bezpečnostních složek státu, sociálních
pracovníků, zdravotníků, pedagogů, celé řady úředníků a vím, že
jsem nemohl vyjmenovat všechny
„hrdiny dnešní doby“. Zde je třeba
poděkovat. Bohužel bylo nezbytné
na současnou situaci zareagovat
celou řadou úsporných opatření,
která se dotkla všech oblastí života kraje, všech gescí. Také školství
nezůstalo nedotčeno. Byly pozastaveny zbytné investice, zrušeny
či kráceny některé dotační tituly.
Dovolím si ovšem další část textu
věnovat své představě o budoucí
podobě Ústeckého kraje. Pokud
si mohu dovolit popustit uzdu
fantazie, pak vidím kraj, který konečně dostane šanci využít toho
obrovského potencionálu, který se
v něm ukrývá. Nemohu začít jinak,
než cestovním ruchem. Historické
skvosty, přírodní krásy a na druhou stranu omezení cest do zahraničí, to je skvělá příležitost ukázat
občanům ČR, kteří třeba ještě neměli tu šanci náš kraj navštívit, že
je to krásné místo předurčené ke
skvělé rekreaci. Doufám, že příští politická reprezentace vzešlá
z podzimních voleb, tuto příležitost všemožně podpoří. Další oblastí, ve kterou věřím, je kreativita
našich lidí v průmyslové výrobě.
Okamžitá schopnost zareagovat
na nastalou situaci, nové postupy,
technologie budoucnosti. Jako poslední, ne ovšem svým významem,
zmíním oblast, kterou znám nejlépe. Jako učitel a ředitel školy vnímám, že nezvratné změny čekají
i naše školství. Viděl jsem mnoho
učitelů šít roušky. Viděl jsem pedagogy pracující s moderními
technologiemi. Jsem přesvědčen,
že významná většina našich škol
je výborně vybavena, a že naši žáci
mají skvělé materiální vybavení.
Největší potenciál ovšem vnímám
právě v předpokládané změně pohledu veřejnosti na práci učitelů,
či v současné semknutosti pedagogických sborů. Každá krize jednou končí a něco nového začíná.

Ústecký kraj připravil novou sociální službu pro lidi bez domova

P

ro lidi bez domova, kteří se nakazí koronavirem a nebudou hospitalizováni,
nebo budou mít nařízenou povinnou karanténu, zřídil Ústecký kraj novou sociální službu v budově bývalého zámku v Hliňanech
u Řehlovic na Ústecku.
Budova bývalého zámku, která patří
Ústeckému kraji, byla pro novou sociální
službu vytipovaná jako nejvhodnější, dříve totiž sloužila jako domov pro osoby se
zdravotním postižením. Vzhledem k tomu,
že nebyla dlouho užívaná, bylo nutné ji nej-

dříve na novou sociální službu připravit.
Na pracích ke zprovoznění budovy se podíleli dobrovolníci a lidé z ústecké Oblastní
charity.
„Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům ústecké charity a i dobrovolníkům,
kteří to tady dali takto do pořádku, je to
perfektní práce, velké poděkování dopředu. Na druhou stranu bych si strašně přál,
abychom to jen minimálně potřebovali,“
sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.

Pohled na budovu bývalého zámku v Hliňanech na Ústecku.

Ústecký kraj
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Turistické linky DÚK zatím nevyjely, na sezónu jsou ale připraveny
T
uristické motoráčky, lodě
a cyklobusy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), které měly
vyjet na konci března nebo v průběhu dubna do nové turistické
sezóny 2020, zatím stále nevyjely. Zahájení provozu nostalgických historických motoráčků
linek (T1-T8), plaveb osobních
lodí na Labi a rozšířené přepravy
jízdních kol v autobusech a vlacích DÚK v Ústeckém kraji je
odloženo zatím na neurčito z důvodu pokračování nouzového

stavu a zákazu vycházení, který
jejich provoz vylučuje. Nejsou
také dosud otevřené turistické
objekty, ke kterým řada linek
vede. Doprava Ústeckého kraje
proto čeká na normalizaci stavu,
a jakmile to bude možné, jejich
provoz spustí. Ráda by jejich
provoz zahájila nejpozději od 1.
července.

Podobná situace je i u přeshraničních linek DÚK. Po dobu
vyhlášení nouzového stavu se
zákazem přeshraniční dopravy
není vůbec v provozu železniční
linka RE20 mezi Litoměřicemi,
Ústím a Drážďany a autobusová
linka 583 z Vejprt do Annaberg-Buchholz. Výrazně omezena je
Dráha národního parku, linka
U28, která nejezdí přes Německo v úseku Dolní Žleb-Dolní
Poustevna. Přeshraniční autobus z Teplic do Drážďan - linka

398 - není v provozu na české
straně v úseku Teplice-Cínovec.
Autobusová linka 435 nezajíždí
do Schmilky a končí v Hřensku.
Podobná omezení mají i ostatní
autobusové a železniční linky,
které vedou za hranice (401,
409, 452, 521, 585 a L7). Plné
obnovení provozu přeshraničních linek závisí na uvolňování
opatření proti koronaviru na
české i německé straně a v nejbližší době zatím není příliš
pravděpodobné.

Lidé se těší, až se budou moci svézt například Podřipským motoráčkem.

Většina dopravních informačních kanceláří dopravců DÚK je již otevřena
P
o březnovém zavedení
opatření proti koronaviru
zůstaly v Ústeckém kraji otevřené jen některé informační
kanceláře dopravců Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).
Největší autobusový dopravce, společnost DSÚK, udržel
v provozu kanceláře v Bílině,
Děčíně, Litoměřicích, Litvínově, Lounech, Lovosicích, Štětí
a Ústí nad Labem - ty jsou otevřené v normálních otvíracích
dobách.
Autobusový
dopravce
ARRIVA CITY má neustále

v provozu v běžných otevíracích dobách kancelář v Duchcově a kancelář v Teplicích
pak ve zkrácené době proti
běžnému stavu, konkrétně od
7:30 do 16:00. Autobusový
dopravce AKV udržel v běžném provozu kancelář v Rumburku. Železniční dopravce

Die Länderbahn CZ má informační kancelář v Lounech
otevřenu neustále v běžné
otevírací době bez omezení.
Stejně tak je v běžné otevírací době otevřena kancelář
železničního dopravce RegioJet v Postoloprtech. V běžné
otevírací době (od 6:00 do
14:00) je po celou dobu v provozu kancelář železničního
dopravce AŽD v Lovosicích,
kde došlo jen ke změně čísla
infolinky - nové číslo do této
kanceláře je 601 080 080.
V provozu stále zůstala ješ-

tě kancelář GW Train Regio
v Mostě, která však má otevřeno ve zkrácené pracovní
době - pondělí, středa a pátek
6:00-16:00 a úterý a čtvrtek
8:00-14:00 hod.
Postupné uvolňování omezení kvůli koronaviru přineslo
v průběhu dubna i otevírání
řady dočasně uzavřených dopravních informačních kanceláří dopravců DÚK a jejich
návrat k plnohodnotnému
provozu v běžných časech. Od
20. dubna se otevřely kanceláře městských dopravců DPMD

v Děčíně, DPCHJ v Chomutově a v Jirkově i linkového
autobusového dopravce AKV
v Chomutově. 21. dubna se
otevřely kanceláře AKV v Kadani, Mostě a Varnsdorfu. Od
27. dubna je znovuotevřena
kancelář autobusového dopravce DSÚK v Roudnici nad
Labem.
Nadále zavřeno do odvolání
(minimálně do konce dubna)
mají dopravní informační kanceláře železničního dopravce
GW Train Regio v Chomutově,
Podbořanech a Žatci. Zavře-

no do odvolání s tím, že jsou
v místech kanceláří v provozu
jen pokladny, mají pracoviště Českých drah v Děčíně,
Lovosicích, Mostě, Teplicích
a Ústí nad Labem. Zavřeno
do odvolání má také kancelář
autobusového dopravce AKV
v Klášterci nad Ohří a kancelář autobusového dopravce
ADP v Podbořanech. Zavřeno
do odvolání s poskytováním
informací jen po telefonu pak
má ještě kancelář autobusového dopravce ARRIVA CITY
v Žatci.

Výjimečný operační sál Krajská zdravotní zprovoznila na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

Z

rekonstruovaný operační sál funguje na Infekčním oddělení Krajské
zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Modernizace této mezi infekčními odděleními
v České republice výjimečné součásti
byla dokončena ve zrychleném režimu
v minulých dnech. Krajská zdravotní,
a. s., (KZ) tak reagovala na vývoj epidemiologické situace kolem nákazy
SARS-CoV-2 způsobující onemocnění
COVID-19.

„Sál je vybaven moderními technologiemi, připraven pro zákroky všech
operačních oborů. Celkové náklady
na rekonstrukci tohoto pracoviště
a jeho vybavení dosáhly 2,5 milionu
korun včetně DPH. Financování akce
zajistila Krajská zdravotní z vlastních prostředků,“ uvedl Jiří Novák,
předseda představenstva KZ, který
připomněl, že vedení společnosti
dlouhodobě usiluje o kvalitní zázemí
a vybavení zdravotnických pracovišť
v každé z pěti nemocnic, které společnost v Ústeckém kraji provozuje.
„Dokončení rekonstrukce sálu na
infekčním oddělení bylo ale, zcela po-

chopitelně, v posledních dnech prioritou,“ zdůraznil.
„Dokončením této rekonstrukce byla
nyní završena revitalizace infekčního
pavilonu, který již dříve prošel díky investiční finanční podpoře Ústeckého
kraje kompletní rekonstrukcí. Jsem
přesvědčen, že zrekonstruovaný sál pomůže nejen zdravotníkům na infekčním
oddělení, kteří jsou v posledních dnech
a týdnech vystaveni ohromnému tlaku
a pracovnímu napětí, a kterým bych
i tímto za jejich práci chtěl poděkovat,“
uvedl Petr Fiala, generální ředitel KZ.
Na infekčním oddělení v ústecké
nemocnici pracuje téměř 100 zdravot-

níků. „Celý objekt je do značné míry
soběstačný a oddělený od ostatních
částí nemocnice, což je zvláště nyní
velkou výhodou. S 75 lůžky patří ústecké pracoviště mezi největší infekční
oddělení v České republice. Poskytuje
diagnostickou a léčebnou péči v celém
rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců
po dospělé. Na jednotce intenzivní péče
hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují
náhradu životních funkcí umělou plicní ventilací. Zrekonstruovaný sál byl
připravován pro výkony u pacientů se
závažnou infekcí, kteří vyžadují opera-

ci, a jejich transport do jiných pavilonů nemocnice by byl spojen s rizikem
šíření nákazy,“ uvedl primář oddělení
Pavel Dlouhý.

Rekonstruovaný operační sál infekčního oddělení ústecké Masarykovy
nemocnice. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní je mezi prvními v zavádění opatření proti koronaviru
K
rajská zdravotní, a. s. (KZ),
v uplynulých týdnech při
zavádění opatření v boji proti
pandemii nového koronaviru
SARS-CoV-2 ve svých nemocnicích postupně přišla v souladu
se schváleným pandemickým
plánem s řadou opatření, a to
mnohdy dříve, než jejich zavedení
začaly vyžadovat orgány ochrany
veřejného zdraví, respektive Ministerstvo zdravotnictví ČR.
„Ukazuje se, že naši zdravotníci jsou schopni velmi pružně
reagovat na rychle se měnící epidemiologickou situaci a že se snaží být v maximální možné míře
připraveni na očekávaný nápor
pacientů, kteří budou vyžadovat
v souvislosti s nákazou novým koronavirem hospitalizaci. Za to jim
patří poděkování. Děkuji také za
kontinuální velké pracovní nasazení a výsledky, které vynaložené
úsilí dosud přineslo. Děkuji i za

jejich příspěvek k tomu, že jsme
řadu opatření realizovali jako
jedni z prvních v České republice.
Jsem přesvědčen, že toto všechno
napomohlo ke zvýšení prestiže
značky KZ u našich spoluobčanů
- pacientů,“ zdůraznil Jiří Novák,
předseda představenstva KZ.
Jako největší poskytovatel
lůžkové zdravotní péče v České
republice KZ reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci
COVID-19 u prvních nemocných
v neděli 1. března. Následující
den ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního
oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem
a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav
vyžaduje pobyt v nemocnici.
KZ začala se zvyšujícím počtem
pacientů s onemocněním COVID-19 ve svých pěti nemocnicích od poloviny března postupně

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr Fiala (vpravo)
a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., Aleš Chodacki při prohlídce odběrového místa v areálu Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

omezovat plánovanou odkladnou
operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden.
Postupně od 19. března zavedla
v každé ze svých nemocnic třídění do nich přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od
osob s indikovaným podezřením
z nákazy na laboratorní testy. Do
8. dubna 2020 v nich zdravotníci
provedli celkem na 3800 stěrů.
Neustále se zvyšující požadavky na počet laboratorních vyšetření a na zkrácení času od odebrání
vzorku po jeho vyhodnocení přivedly největšího poskytovatele
zdravotní péče v Ústeckém kraji
velmi rychle k vlastnímu provádění testů. Státní zdravotní
ústav schválil žádost KZ o povolení provádět testy a od 1. dubna
v ní funguje v pořadí 76. laboratoř v České republice, oficiálně
vyhodnocující testy na nákazu
SARS-CoV-2. Realizaci vyšetřování zajišťují společnými silami
oddělení klinické mikrobiologie
a oddělení klinické biochemie ústecké nemocnice.
Pandemický plán společnosti
počítá v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek
pro pacienty s onemocněním COVID 19 v každé z nemocnic KZ.
Proto v nich vznikla tzv. kovidcentra, určená pro pacienty, kteří
do nemocnic přicházejí na nějaký
zákrok či operaci, ale při třídění vykáží některé příznaky CO-

VID-19. KZ proto v každé z pěti
svých nemocnic, tedy v Děčíně,
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, připravila lůžka
pro pacienty s onemocněním COVID-19 nebo podezřením na něj.
Na začátku dubna jich v rámci KZ
měla celkem 236, přičemž 195
z nich byla lůžka akutní péče a 41
lůžka intenzivní péče. Na zajištění
dalších lůžkových kapacit pro tento účel KZ intenzivně pracuje.
Krajská zdravotní za rok 2019
vykázala kladné hospodaření
Krajské zdravotní, a. s. (KZ), se
daří držet pozitivní trend vývoje,
jak dokládá výsledek hospodaření
společnosti za rok 2019. Akciová
společnost, která pro Ústecký
kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích,
Mostě a Chomutově, mohla díky
svému rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních šesti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic
včetně zdravotnické techniky, ale
opakovaně také mzdové nárůsty
pro všechny zaměstnance společnosti. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok
2019, kterou projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s.,
na svém jednání 27. března 2020,
a také ze zprávy o hospodaření
společnosti k 31. 12. 2019, kterou
již dříve představenstvo na svém
jednání projednalo. I pro rok 2020

bylo vedením společnosti v rámci
projednání a schválení finančního
a investičního plánu stanoveno
vyrovnané hospodaření. Už nyní
je ale zřejmé, že hospodaření za
letošní rok výrazně ovlivní aktuální pandemie koronaviru.
„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk ve výši
4 434 975,58 Kč, přičemž celkové náklady činí 7 995 117 145,33
Kč, celkové výnosy činí
7 999 552 120,91 Kč. Plánovaný
výsledek hospodaření – zisk ve
výši 314 435,00 Kč - byl zlepšen
o 4 120 540,58 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný, což se nám daří již několik let
a což považuji za veliké pozitivum
a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme,“ řekl Jiří Novák, předseda
představenstva KZ. Cíle společnosti se podle Jiřího Nováka ni-

jak nemění a jejich naplňování je
nadále pro představenstvo a management Krajské zdravotní,
a. s., prioritou: „Udržet pozitivní
trend hospodaření, investovat do
areálů nemocnic, oprav budov,
do modernizace přístrojového vybavení – to jsou pro nás zásadní
úkoly také pro letošní rok. Objem
aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti
do všech pěti nemocnic v roce
2020 činí více než 1,1, miliardy
Kč. „Za nesmírně důležité považuje vedení Krajské zdravotní,
a. s., odměňování zaměstnanců.
Rozhodnutí představenstva zajišťuje nárůst zaručené tarifní části
mzdy pro každého zaměstnance
společnosti o 1 500 Kč měsíčně
s platností od 1. 4. 2020, přičemž
osobní náklady rostly i v roce
2019,“ připomněl Jiří Novák.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

stecký kraj je bohatý na
místní zdroje. Z nich pak regionální výrobci produkují výrobky nejvyšší kvality. Důkazem toho
je i další kvarteto firem z regionu,
jejichž výrobky jsou proslavené
po celé republice. Proto si je nyní
v článku podrobněji představíme.
Mikulášovické nože - nožíř-

ství má v Mikulášovicích a okolí
více než dvousetletou tradici.
Ztělesněním této nožířské tradice je kapesní nůž Rybička. Firma
Mikov získala certifikát také pro
řadu dalších výrobků, mezi něž
patří vyhazovací nůž s dřevěnou
střenkou Predator, lovecký zavírací nůž s pojistkou Fixir a klasický lovecký nůž s pevnou čepelí
Venado. Výroba nožů obsahuje
v Mikově stále velký podíl ruční
práce. Nože tedy nevznikají na
plně automatizovaných linkách,
ale na každém je možno spatřit
originální přístup českých mis-

2017 rovněž i v původním německém jazykovém provedení. Současná redakce pracuje na zámku
v Litvínově. Krušnohorské noviny získaly za podporu a oživení
regionu označení KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.
trů nožířů. I proto byly mikovské nože oceněny certifikátem
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®. Vývoj nožířství a produkce nožů, které
v průběhu uplynulých desetiletí
vznikaly v místních továrnách,
jsou součástí expozice nově otevřeného Muzea nožířské tradice
v prostorách zrekonstruovaného
Městského informačního střediska v Mikulášovicích. Jsou zde
vystaveny nejen historické exponáty i velké rarity, ale také dobové
fotografie a texty o zdejší výrobě.
Levandule a levandulové výrobky pod Řípem - na Podřipsku
na okraji obce Židovice si můžete
v parném létě připadat jako ve
francouzské Provence. Manželé
Nových na své rodinné farmě ručně obhospodařují voňavá políčka
s levandulí. Zásadně se zde nepoužívají chemické postřiky nebo
umělá hnojiva, a tak jsou všechny
levandulové výrobky v bio kvalitě.
Zákazníci zde najdou zejména

čerstvou řezanou levanduli v široké škále barev od odstínů fialové
po bílou. Na polích jsou pěstovány jak tmavé kultivary vhodné pro
suchou vazbu, tak kultivary ideální pro sušený květ. Dále se na farmě vyrábí rozmanité levandulové
výrobky a prodávají i vlastní sazenice. Farma je trvale uzavřena,
ale majitelé pro veřejnost pořádají v sezoně mnoho akcí včetně
Dnů otevřených dveří. Produkce
levandulové farmy získala značku
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

Krušnohorské noviny / Erzgebirgs–Zeitung - vlastivědné
periodikum
krušnohorských
spolků, tzv. Krušnohorské noviny, vycházelo pod názvem „Erzgebirgs-Zeitung“ mezi lety 1880
a 1943. Místy, kde v minulosti
pracovalo redakční vedení historického periodika, byly postupně
Jirkov, Litvínov, Most a nakonec
Teplice. Titul, který patří k rodinnému stříbru Ústeckého i Karlovarského kraje, je znovu vydáván
od roku 2015 v češtině a od roku

pryč. Lounský pecen obdržel za
své výjimečné vlastnosti značku
POOHŘÍ regionální produkt®

Lounský pecen - chleba Lounský pecen z Vackova pekařství
v Lounech je vyhlášený po celém
okolí. Rodinná pekárna Karla
Vacka peče rozmanitý sortiment
chleba a pečiva a dodává ho do
prodejen na Lounsku. Lounský
pecen je jedinečný. Krásného klasického tvaru a chutného vzhledu pečený s řemeslným umem
se skládá z padesáti procent
z pšeničné mouky a z padesáti
procent z žitné mouky. Veškeré
další suroviny na jeho výrobu
jsou z místních zdrojů. Pokud ho
budete chtít zakrojit a ochutnat,
přijeďte nakupovat určitě brzy
ráno, Lounský pecen bývá rychle

Co jsou regionální značky?
Regionální značení je jednou
z cest ke zviditelnění regionu jak
upozornit na zajímavé produkty a zážitky. Certifikaci zaštiťuje
Asociace regionálních značek,
má daná pravidla udělování. Regionální značky vám pomohou
objevit to pravé z našich regionů!
Chcete certifikovat své výrobky
a produkty z Ústeckého kraje?
Více na www.regionalniznacky.cz

Zajímavou procházkou bude,
pokud se vydáte po stopách Naučné stezky Pod Vysokým Ostrým. Ta začíná u kaple sv. Anny
v Brné a pokračuje do kopce
Průčelskou roklí k Průčelskému
vodopádu. Stezka končí na parkovišti pod hradem Střekov. Poslední pozvánka vede k přírodní
památce Magnetovec – Skalní
hřib. Dojdete k němu z obce Velké Březno po zelené přes roz-

cestí Fráž. Odtud nejdříve vystoupáte na vrchol Magnetovce,
po dalších cca 500 m narazíte
na menší skalky a následně na
ojedinělý skalní útvar nazvaný
Skalní hřib. Je schován vysoko
v lese a jsou od něho krásné výhledy na České středohoří. Celá
túra má okolo devíti kilometrů,
samotný okruh okolo Magnetovce a Skalního hřibu 4,5 km
a je značen jednosměrně.

Brána do Čech nabízí i nyní tipy na bezpečnou turistiku

B

rána do Čech, projekt na
podporu cestovního ruchu
v Ústeckém kraji, již řadu let
provází turisty po přírodních,
historických i volnočasových
atraktivitách našeho regionu.
Dělí kraj do čtyř turistických destinací, kterými jsou České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří.
Spojení Ústeckého kraje s Bránou do Čech mají místní jistě pod
kůží, vždyť se s logem Brány do
Čech, čtyřmi kameny charakterizujícími destinace kraje, setkávají
již léta na řadě tiskovin, na webových stránkách Ústeckého kraje
a Brány do Čech a na dalších propagačních materiálech.
„Bránou do Čech (www.branadocech.cz) lze projít za objevováním krás našeho regionu
i v současné náročné době, a to
tím nejbezpečnějším způsobem.

Stačí surfovat po jejím webu a nechat se inspirovat širokou nabídkou, která na něm je. Web Brány je provázaný s destinačními
weby, takže je možné najít informace o turistickém cíli do všech
podrobností,“ řekl náměstek pro
cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Je tu také volně přístupná řada
propagačních tiskovin, snad nejznámější je magazín cestovního
ruchu Brána, na kterou se tak
často ptají turisté v informačních
centrech. Na webu máte možnost
prolistovat magazíny všechna čísla
magazínu, od jedničky po poslední
osmičku. Magazín vychází jednou
ročně v pěti jazykových mutacích.
Ovšem nečekejte jen tak nějakou
brožuru. Brána, to je gejzír emotivních článků, reportáží a komiksových stránek, co vás strhnou
k tomu, že budete chtít vše, o čem se
dočtete, objevovat na vlastní kůži.

Najednou zjistíte, že motto Brány
do Čech „Krásu hledejte doma“ je
pravdivé, že viry neviry, cestovní
ruch v Ústeckém kraji má opravdu
co nabídnout a dovolená za humny
může být tím pravým ořechovým.
A když už jsme u dovolené… Stáhněte si z webu Brány pro jistotu
i sérii Cestovatelských deníků. Každý z nich je z jedné destinace Ústeckého kraje a jsou návodem, jak
trávit týdenní dovolenou ve čtyřech
destinacích České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní
Poohří. Imaginární rodina cestuje
po destinaci a její autentické zážitky
z cesty můžete sdílet i prostřednictvím QR kódů v brožuře.
Pokud vám ale cestování prstem po mapě nebo prohlížení
webu nestačí, procházka přírodou, samozřejmě při dodržení
všech bezpečnostních pravidel,
tedy s rouškou, s rozestupy a bez

shlukování se u kiosků atp., udělá
dobře na těle i na duši. Procházet
se nemusíte bezcílně. V Ústeckém kraji je nespočet naučných
stezek, k dohledání jsou na webu
Brány do Čech. Turista si jistě
vybere podle svého gusta, či nejkratší vzdálenosti od svého bydliště. Dnešní tipy jsou z Českého
středohoří: Okružní Naučná
stezka Březina u Kostomlat pod
Milešovkou seznamuje s místní
přírodou, funkcí lesa, živočichy
i historií. Celková délka je cca
8 km a začíná i končí u rozcestí
U Rybníčku pod hradem Kostomlaty. Na pravé straně Labe
v okolí vesničky Hlinná najdete
Naučnou stezku Hlinná – Kamýk, která vás provede ke kapli
Narození sv. Jana Křtitele a přes
vrchol Plešivec zpět. Z Hlinné lze
pokračovat i na druhou stranu,
do přírodní rezervace Holý vrch.

Fotosoutěž Dolního Poohří na téma Turista v Poohří

Z

Vyhlídka z Rašovických skal – vítězný snímek 5. ročníku soutěže
v roce 2019. Foto: Kateřina Peksová.

ačátek turistické sezóny 2020 je sice
velmi neobvyklý, ale o tradiční fotografickou soutěž Poohří vaším objektivem
nepřijdou návštěvníci ani letos. Na své procházky do přírody si proto nezapomeňte brát
fotoaparát. Letošním tématem je „Turista
v Poohří“. Soutěž začala první dubnový den
a snímky je možné posílat až do konce září.
Destinační agentura Dolní Poohří vyhlašuje fotografickou soutěž již pošesté. „Letos
je to opravdu za velmi neobvyklých podmínek. Cesty do přírody však současná nařízení nezakazují, a tak není důvod nepřibalit na
vycházku foťák,“ vysvětlil ředitel Destinační
agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík.
Stejně jako vloni začala soutěž 1. dubna.
Končit však bude o měsíc dříve, než tomu

bylo v minulosti – tedy 30. září. „Důvodem je
hlavně náš cíl připravit z letošních fotografií
kalendáře na následující rok, takže potřebujeme čas na jejich zpracování. Už vloni jsme
odstartovali tradici zakončení turistické sezóny v Dolním Poohří, spojené s vyhlášením
vítězů a oceněním fotografů. U toho chceme
zůstat a akci opět uspořádat v listopadu,“ informoval ředitel agentury. Snímků se přitom
schází každý rok víc a víc - vloni jich do agentury dorazilo 337 od 59 autorů včetně dětí.
Novinkou letošního ročníku je vyhlášené
téma „Turista v Poohří“. „Těšíme se na to, jak
fotografové téma uchopí. Rádi bychom viděli
Poohří jejich očima a také to, jak sami sebe vidí
oni. A možná bude zajímavé, jak se do snímků
promítne současná situace, protože klasická

Republika si připomněla stoleté výročí státní vlajky
Pokračování ze strany 1
Nejen státní vlajka, ale také
vlajka Ústeckého kraje letos
slaví jubileum - plnoletost.
Na ty začátky si pamatuji. Byl
jsem v hodnotící komisi. Společně s dalšími odborníky a laickou
veřejností, například s Ivanem
Hlinkou či modelkou Evou Herzigovou. Tehdejší hejtman měl eminentní zájem o to, aby se vytvořil
znak a vlajka. Tím, že jsem se osobně zúčastnil výběru, se mi vlajka

kraje líbí. Viděl jsem i ostatní návrhy a vítězný návrh byl zdařilý.
I mně se vlajka líbí. Jak na
vás vlajka autora Michela působí?
Vlajka se vytváří převedením znaku. Někdo by řekl, že je
vlajka příliš složitá, například
ve srovnání s vlajkou Libereckého kraje, ale pravidlem bylo,
že ve znaku by se měl objevit
znak krajského města. Proto je
tam dvakrát lev. Jeden český,

druhého má ve znaku krajské
město Ústí. Vhodné bylo i to, že
se na znak dostal kus historie,
což symbolizuje pluh Přemysla Oráče, který pocházel právě
z našeho regionu. V posledním
poli je pak vyobrazena Porta Bohemica, jenž má symbolizovat
prosperitu kraje.
Byly neshody při výběru
toho správného návrhu?
Byla to jedna z těch příjemnějších komisí, na kterých jsem kdy

byl. Například zástupci Děčína
chtěli zakomponovat do znaku
rybu (mají ji i ve znaku města – pozn. red.), ale nakonec se
členové komise dohodli jednohlasně.
Vlajka Ústeckého kraje si
zahrála hlavní roli při slavnostním zahájení zimní olympiády dětí
a mládeže 2016 v Chomutově. Hrdým vlajkonošem byl tehdy skikrosař Tomáš Kraus.

turistika, jak ji známe, je zatím nedostupnou.
Nezapomínejme, že turisté jsou i cyklisté či
běžci a zkrátka každý, kdo si v našem regionu
jakkoliv užívá volný čas,“ dodal Lukáš Pichlík.
Soutěž je otevřena pro každého – profesionální fotografy, amatéry i děti, pro něž je vyhlášena samostatná kategorie. Termín pro zasílání
fotografií prostřednictvím e-mailové adresy
info@dolnipoohri.eu končí 30. září 2020. Do
soutěže jsou přijímány pouze digitální fotografie ve formátu jpg s maximální velikostí 5 MB
a minimálním rozlišením 2480x1748 pixelů.
K fotografii nezapomeňte připojit kontaktní
údaje a ideálně i stručný popis místa. Na fotografy čekají hodnotné věcné ceny. Jejich snímky
se pak objeví v kalendářích pro rok 2020 a dalších propagačních materiálech Dolního Poohří.
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V domovech pro seniory a v nemocnicích vykonávají žákyně i studentky
tu nejcennější zkoušku života, ví ředitelka VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
Z
rušené veškeré školní i mimoškolní aktivity až do
konce června. Místo příprav na
maturity se v útrobách školy šijí
roušky ve velkém. I takto vypadá
momentálně život na VOŠ, OA,
SPgŠ a SZŠ Most. Zaběhlý režim vystřídal ten nouzový. A ač
nejsou pedagogové se svými
žáky a studenty v každodenním
osobním kontaktu, jsou jim velkou oporou.

Ve škole vznikla provizorní „šicí dílna“. Na snímku vedoucí vychovatelka DM Karin Mitková (žehlí) a kuchařka Daniela Vnenčáková (šije).

Ředitelka Jitka Hašková přiblížila, jak v těchto dnech funguje chod školy. „Fungujeme
v omezeném režimu. Učitelé
mají home office, ale dochází podle potřeby i do školy. Realizujeme výuku na dálku různými způsoby. Jedním z nich je Microsoft
Office Teams, což je výuka v ur-

čité dny od 8 do 12 hodin. Další
formy jsou Google Classroom,
Moodle, Bakaláři či práce s elektronickými učebnicemi,“ popsala ředitelka Hašková s tím, že
provozní pracovníci fungují ve
střídavém režimu, aby fungovala
všechna dílčí pracoviště.
Paní ředitelko, je duben
a v tomto čase by už normálně
začínaly praktické zkoušky/
maturity.
Ano. Na maturitní zkoušky,
závěrečné zkoušky a absolutoria
(týká se VOŠ) se připravujeme.
Žáci a studenti se učí jako obvykle. Finišují přípravy materiálů a připravují se na praktické

Díky žákům a studentům v Ústeckém kraji skončilo
téměř 9 tun vysloužilého elektra na recyklaci

Ž

áci a studenti v Ústeckém
kraji odevzdali během tříměsíční sběrové kampaně k recyklaci 8 827 kg vysloužilých
drobných
elektrospotřebičů.
Kampaň se uskutečnila v rámci
programu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět a v kraji se do ní
zapojilo 71 mateřských, základních a středních škol.
„Z elektroodpadu jsme prostřednictvím recyklace schopni
získat až 80 % materiálů, které
můžeme znovu využít. Díky dětem jsme tak ušetřili zhruba 7
062 kg surovin. Zároveň školáci
a studenti přispěli k ochraně životního prostředí, zabránili úniku škodlivých látek, které tento
odpad obsahuje,“ uvedla Kristina Koucká, marketingová manažerka z neziskové společnosti
Asekol, která v České republice
zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.
Nejlepšího výsledku v kraji
dosáhla ZŠ a MŠ Liběšice (okres

Louny), kde v průměru na žáka
odevzdali 10,40 kg vysloužilého elektra. Na druhém místě se
umístila Základní škola Chbany
s 8,20 kg v přepočtu na žáka. Samostatně byly ještě hodnoceny
větší školy s více než 300 žáky
– zde první místo patří SŠ technické, gastronomické a automobilní Chomutov, kde v průměru
na žáka vytřídili 1,18 kg elektra.
Sběrová kampaň probíhala
ve všech krajích. Dohromady se
v celé České republice zapojilo
809 škol a k recyklaci bylo odevzdáno 97,6 tun vysloužilých
drobných elektrospotřebičů.

části maturitních a závěrečných
zkoušek. Odevzdávají maturitní
práce, pro absolutoria finišují
s dokončením absolventských
prací. Učitelé konzultují přípravy ke zkouškám, píší posudky
a učí. Je to pro ně náročnější časově i obsahově. A ještě k tomu
zvládají nové formy výuky. Mají
pevné osobní režimy a fungují
velmi dobře. Chválím je a děkuji jim. Vážím si jich, protože byť
s obavami, pochybnostmi a určitým napětím přistupují k novým
způsobům práce, ale přistupují!
Mají rádi své žáky/studenty,
nenechají je na „holičkách“,
v nejistotě, podporují, jsou jim

velikou oporou a průvodce novou online školou. Jak žáci a studenti, tak učitelé se poznávají
v novém osobním rozměru.
Jaké největší „akce“ jste
museli zrušit?
Zrušili jsme všechny akce
do konce školního roku. Jeden
lyžařský a tři vodácké výcviky,
jeden zahraniční výjezd žáků
do Anglie a jeden kurz výchov
pro studenty VOŠ. Od září se
chceme vrátit do normálu, ale
nejsme schopni všechny zrušené
kurzy zrealizovat v jiném termínu. Bohužel jsme zrušili i celostátní kolo SOČ v Mostě, kterým
jsme byli spolu s SŠT Velebudice
Most partnerem.
Řešíte také otázky rodičů?
Například jak to bude s maturitami či přijímáním žáků do
prvních ročníků.
Ano, dotazy na tato témata
jsou. Zejména u přijímacích
zkoušek, zda budeme dělat pro
obor Předškolní a mimoškolní
pedagogika ověřování talentu.
Odpovídám tedy ano, ve zkrácené formě budeme. Rodiče mohou navštívit naše webové stránky, kde máme všechny základní
a aktuální informace.
Pomáháte nějak mimoškolně? Mám na mysli šití roušek
pro domovy seniorů nebo další, v této nelehké době, smysluplné aktivity.

ZUŠ: přesunuli výuku na internet

S

oučasná situace, kdy jsou
všechny školy v republice
zavřené a vypořádávají se se
systémem výuky na dálku, se nevyhnula ani ZUŠ Evy Randové
v Ústí nad Labem. Pedagogové
přesunuli svoji výuku na internet.
Se svými žáky komunikují přes
sociální sítě a mobilní aplikace.
Většinou používají systém zadání (písemně nebo video návodem).
Poté jim žák pošle zpět domácí
přípravu (buď video, či fotografie)
a následuje zpětná vazba. Využívají se veškeré sociální sítě. „Mám
v jednotlivých složkách videa od
žáků. Zapojili jsme do výuky i Skype a budeme dál zkoušet zlepšovat
komunikaci,“ uvedl Vít Kareš, učitel hry na trubku.
Učitelka Jana Eichler Honců
(zpěv populární hudby) videa
svých mladých zpěvaček stříhá do
koláží, díky kterým si lze přesně
utvořit představu o její online výuce. „Jsem ráda, že je to baví. Děti
jsou uvolněné a zpívají suprově,“
pochválila děti učitelka.

Žáci z výtvarného oboru vytváří
své deníky umělce, pro tanečníky točí paní učitelky inspirativní
videa, dramaťáci využívají ke své
tvorbě prostředí, ve kterém se
zrovna nachází. Zkrátka co učitel,
to kreativní způsob výuky na dálku.
ZUŠ Evy Randové již dlouhodobě působí v rámci ústecké kulturní
komunity a i v době karantény
dává podněty široké veřejnosti. Na
svých facebookových stránkách
denně sdílí odkazy na live streamy
hudebních koncertů i divadelních
představení, pořady o výtvarném
umění, prohlídky světovými památkami, pohybové lekce, nápady
na tvoření, tipy na e-knihy a mnoho dalšího.
„Děkuji našim zaměstnancům
za práci ve ztížených podmínkách.
Vím, že s náhradním způsobem
výuky je daleko více práce. Věřím
ale, že nám toto období pomůže
nalézat nové metody výuky a objevíme možnosti, které jsme zatím
nevyužívali,“ popsal situaci ředitel
Marek Korbélyi.

Náměstek Petr Šmíd: Jsem hrdý na žáky zdravotnických a sociálních oborů

P

řinášíme krátký rozhovor s náměstkem
hejtmana pro oblast školství Petrem
Šmídem, ve kterém se rozpovídal o tom, jak
pracují za nouzového stavu školy v regionu
a jak mají někteří žáci pracovní povinnosti.
Pane náměstku, jak hodnotíte současný nouzový stav vzhledem ke školství
v kraji?
Záležitosti okolo tohoto zákeřného typu
onemocnění se shodou okolností začaly
odehrávat právě v době, kdy měli být oceněni nejlepší pracovníci ve školství. V čase,
kdy učitelé měli slavit svůj svátek. Jsem
přesvědčen, že všechny školy v našem kraji,
od těch mateřských až po vysoké, odvádějí
obrovský kus dobré práce. Musím vyseknout velkou poklonu všem učitelům, kteří
se v této situaci pokouší vzdělávat své žáky
pomocí dálkového přístupu. Velká část
učitelů pak zkouší a učí se v této souvislosti zcela nové přístupy pomocí digitálních
technologií. Rozhodli jsme se jim v této věci
také pomoci a zabezpečili jsme pro ně pravidelné webináře, v rámci kterých se mohou potřebné dovednosti naučit. Vše najdou přehledně na našem speciálním webu,
který funguje od počátku nouzového stavu

velmi dobře. Potřebné informace zde naleznou nejen učitelé, ale také rodiče a žáci.
Celou záležitost průběžně monitorujeme,
jsme v úzkém kontaktu se všemi zainteresovanými složkami státu tak, aby až padne
rozhodnutí o návratu dětí do škol, bylo vše
bezchybně připraveno.
Když odhlédneme od samotné výuky,
podílejí se školy na zvládnutí současného
stavu ještě nějakým dalším způsobem?
Samozřejmě, a to velmi pestrou škálou
činností. Střední školy už ušily tisíce roušek, včetně roušek z nanotextilií, na svých
3D tiskárnách tisknou ochranné štíty, v případě potřeby vaří ve svých jídelnách obědy
pro veřejnost, UJEP pomáhá s výukou dětí
v dětských domovech a tak dále. Využijeme

také nepotřebné vybavení z domovů mládeže pro nově otevřené zařízení určené potřebným, sociálně slabým spoluobčanům
s rozhodnutím o karanténě.
A co samotní žáci těchto škol?
Tak na ně jsem opravdu hrdý, zejména
pak na žáky zdravotnických a sociálních
oborů. V těchto chvílích se již více než sto
těchto žáků podílí na zvládnutí situace
v první linii v nemocnicích, na záchrance
a v domovech se sociálními službami. A to
jsou žáci, kterým byla vydána pracovní povinnost. Další desítky, možná stovky pomáhají bez pracovního příkazu.
Vzkázal byste ještě něco našim čtenářům?
Ano, konkrétně rodičům školou povinných dětí. Jistě teď možná více ocení práci
učitelů ve školách, kteří nemají ve třídě jedno, dvě nebo tři děti. Musí výuku zvládnout
třeba i s dvaceti a více žáky. Cílem školy je
především příprava dětí na život. Ale nepřipraví děti na život také společná procházka
lesem, čtení knihy s následným rozhovorem nad obsahem právě dočtené kapitoly?
Pokud nemůžete chodit do práce, buďte
více se svými dětmi.

Vedoucí učitelka praktického vyučování na SZŠ Mgr. Věra Hordějčuková (vpravo) předala managerce mosteckého Hospicu krabici plnou roušek,
které vyrobila Adéla Zvolánková, žákyně oboru Praktická sestra 2. ročník se
svojí maminkou.

Máme školní „šicí dílnu“,
kde vyrábíme roušky. Nejprve
to bylo pro potřeby našich pracovníků a jejich rodiny, posléze
pro nemocnici, domovy seniorů, dětský domov. Předáváme
je do jednoho centra v Mostě,
tam je dál předávají potřebným.
Dále jsou podle nařízení vlády
z března 2020 a podle krizového zákona na výzvu hejtmana
Ústeckého kraje povoláváni
žáci a studenti oborů zdravotnických, sociálních a pedagogických do pracovního režimu
do nemocnic a domovů seniorů.
V tomto režimu máme tři desítky
studentů. Počítáme s nárůstem,

zatím jsou pracovní smlouvy
uzavírány od března do konce
dubna. Jak to bude dále, nevím.
Zapojené žákyně a studentky do
tohoto režimu vcházely s velkými obavami, strachem a první
kroky pro ně nebyly lehké, ale
zpětná vazba je velmi dobrá. Vedení zařízení je chválí, pracují
zodpovědně a dodržují všechna
předepsaná hygienická a bezpečnostní opatření. Obdivuji je,
skláním se před nimi a myslím,
že tímto vykonávají nejcennější
zkoušku svého života. Ve výuce mají veliké úlevy, často mají
uzavřené předměty a pracujeme
s nimi individuálně.

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Základní umělecké školy,
Ústí nad Labem – Neštěmice,
Národní 209,
příspěvkové organizace
Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: 1. 9. 2020.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 15. 5. 2020
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: ZUŠ Ústí nad Labem – neotvírat“.

Ústecký kraj
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Ústecký kraj připravuje strategická opatření pro další rozvoj regionu
V

současné situaci se Ústecký
kraj stará nejen o zajištění
a distribuci ochranných pomůcek pro lékaře, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, či
řidiče autobusů, ale také chystá
strategická opatření pro nastartování ekonomiky v regionu.
„V rámci krajského rozpočtu
budeme muset provést změny, najít prostředky, abychom
mohli cíleně podpořit jak krajské investice, tak obce, podnikatele, pracující ve službách.
Veškeré kroky chceme podnikat v koordinaci s vládou,
získat finance jak z národních,

tak z evropských zdrojů a podporu následně cílit tam, kde
bude nejvíc potřeba,“ vysvětlil
1. náměstek hejtmana Martin
Klika.
Mezi první opatření patří zastavení vyplácení z Fondu Ústeckého kraje. Ušetřené peníze
bude moci rada kraje a zastupitelstvo směřovat třeba více do
podpory investičních projektů
menších obcí. Právě dobře promyšlené investice mohou rychle
pomoci s restartem ekonomiky.
Nezapomíná se ani na drobné
podnikatele. Dotační program
pro začínající podnikatele je

ICUK spouští vzdělávací
semináře online

P

od značkou #ICUK on LINE
startuje Inovační centrum
Ústeckého kraje online vzdělávání a konzultací, v první fázi
především pro začínající podnikatele a zájemce o podnikání
anebo všechny ty, kteří uvažují
o změně nebo se chtějí posichrovat. Už 26. března jsme připravili první online seminář Business
plán na jednu stránku a další budou následovat.
Na webové stránce icuk.cz/
online bude postupně přibývat

řada praktických a interaktivních seminářů, na které se můžete připojit z pohodlí domova.
Pomůžeme vám oživit nebo
nastartovat podnikání, oprášit
business plán, naučíme vás se
sociálními sítěmi nebo postupně, společně s našimi partnery
a experty poradíme, jak inovovat, digitalizovat…
Ani po dobu karantény nepřijdete o naše konzultace a expertízu. Sledujte icuk.cz/poradenstvi/.

1. náměstek hejtmana Martin Klika informuje novináře o nových
opatřeních.

Litoměřice pomáhají lokálním
podnikatelům a živnostníkům

V

Litoměřicích vznikla platforma „Liťák si pomáhá“,
která si dala za cíl spojit všechny,
kteří chtějí pomáhat a podpořit
podnikatele v době pandemie
koronaviru.
Krize vyvolaná pandemií koronaviru nemilosrdně dopadá
nejen na oblast zdravotnictví
či sociálních služeb, ale také na
živnostníky a podnikatele. Většina z nich se potýká s tak velkými
ekonomickými problémy, že je
nucena propouštět své zaměstnance, nebo dokonce ukončit
podnikání. Ve snaze zabránit
postupnému úpadku firem a obchodů na Litoměřicku vznikla
platforma „Liťák si pomáhá“.
Cílem projektu „Liťák si pomáhá“ je propojení místních lidí
s podnikateli, jehož výstupem
je podpora malých živnostníků, maloobchodu ve městě, ale
i rozjezd farmářských trhů a další oživení města vždy s ohledem
na rozvoj lokální ekonomiky.

Malé a střední firmy z Ústeckého kraje mohou požádat
o dotaci na inovace. Od kraje dostanou až 200 000 Kč

N

a inovaci vyvinutou ve spolupráci s výzkumníky budou
i letos moci žádat firmy z regionu
v programu Inovační vouchery
Ústeckého kraje. Krajské zastupitelstvo schválilo základní parametry pro tento rok. Dotaci až
200 000 Kč na inovaci svých produktů, služeb i pracovních procesů budou moci získat tentokrát
pouze malé a střední podniky.
Velké podniky letos na dotaci
nedosáhnou. Nově si také budou
moci firmy zažádat o dotaci na
zpracování plánů pro digitalizaci.
Na realizaci spolupráce budou
mít firmy z regionu opět 12 měsíců a maximální výše příspěvku
činí 70 % způsobilých nákladů.
Příjem žádostí by měl začít od 21.

dubna 2020 a potrvá do 31. května. Vzhledem k aktuální situaci
doporučuje sledovat naše stránky
https://icuk.cz/inovace-ve-firmach/ anebo www.kr-ustecky.
cz, kde budou rovněž zveřejněny

pro letošní rok naplněný, sešlo
se více než sto žádostí a již brzy
budou peníze rozděleny a dány
k dispozici tak, aby pomohly
v nejhorším a podpořily začínající byznys. Stejně tak se přidělují dotační prostředky v programech Inovační a Asistenční
vouchery, které zase pomohou
firmám dosáhnout na evropské
peníze.
„Zmírnění dopadů současné
situace na rozvoj Ústeckého kraje si vyžádá koncepční a koordinovaný přístup. Proto začínáme
připravovat strategický dokument, kde zformulujeme veške-

aktuální informace a formuláře.
Inovační vouchery Ústeckého
kraje se v roce 2020 vyhlašují již
pošesté. Letošní termín pro podání žádosti je oproti předchozím
létům posunutý z ledna na duben.

rá možná opatření a postup při
jejich realizaci v delším časovém
horizontu. Zaměříme se především na oblasti, ve kterých má
Ústecký kraj kompetence. Důležitá bude podpora služeb, třeba v cestovním ruchu,“ zmínil
náměstek pro regionální rozvoj
Zdeněk Matouš.
V současné chvíli vzniká zásobník nápadů a opatření, jež
by kraj mohl realizovat s ohledem na možnosti vlastního rozpočtu, národních a evropských
zdrojů. Finální strategický dokument budou schvalovat krajské orgány.

Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček
vyhlašuje VII. ročník literární soutěže

Soutěžní kategorie: POEZIE A PRÓZA

V rámci tohoto projektu si lze
například dopředu zakoupit
služby či zboží některých litoměřických podnikatelů pomocí
„LitoVoucherů“. Zakladatelé
projektu také přišli s nápadem
„LitoCOVIDu“, tj. úvěru až do
výše 100 tisíc korun, který by
podnikatelé a živnostníci mohli
využít pro záchranu svých činností nebo rozvoje podnikání.
Další informace o projektu
najdete na stránkách projektu
www.litaksipomaha.cz.

Své příspěvky zasílejte do 30. června 2020 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Veronika Jarošová
Odbor kancelář hejtmana
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Více informací o pravidlech soutěže naleznete na stránkách
www.kr‐ustecky.cz

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

s Domácnosti s minimálně jeDnou

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobou v povinné nařízené
karanténě:

s

nemocí coviD-19:

obce v karanténě:

•

Letos se vyhlašují Inovační vouchery již pošesté.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

Důležité je zachovat si optimismus a chuť do práce, ví podnikatelky
Ú
stecký kraj vypisuje každým rokem dotační titul
pro začínající podnikatele. Dnes
představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.

Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodly podnikat?
Po návratu z mateřské dovolené bychom musely hledat
pracovní místa, a tak jsme přemýšlely, jak si vytvořit pracovní

místo a zároveň „být svým pánem“ a mít čas i na děti.
Neměly jste obavu z rizika?
Měly, ale nadšení a chuť bylo
větší. Řekly jsme si předem, že
do žádného velkého rizika nepůjdeme. Nechtěly jsme finančně
ohrozit rodiny svým rozhodnutím. Po mateřské toho moc
našetřeno nemáte, a tak jsme si
řekly, že zkusíme požádat o Dotaci pro začínající podnikatele.

Jméno a příjmení:

Štěpánka Hanzlíčková,
Veronika Rabštejnková/Dovezsváču s. r. o.

Vzdělání:

Inženýr ekonomie / DiS. sociální práce

Místo podnikání:

Kadaň

Předmět podnikání: Výroba a rozvoz svačin do škol a firem

Bez ní bychom to asi nerozjely.
Nebo bychom se někde hodně
finančně uvázaly.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádaly?
Nejnáročnější byla asi všechna povolení, rekolaudace prostor, hygienické normy, měření
osvětlení, pamlsková vyhláška
atd. Je toho spousta a vy zjišťujete každý den, že musíte
překonat další a další věci, než
se dostanete k samotné podnikatelské činnosti a nastavení
služby.
Začaly byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Asi ne. Měly jsme sice tzv.
variantu B, kterou jsme se snažily opravdu nastavit jako nízkonákladovou, ale člověk zjistí,

že i když opravdu úsporně nakupuje základní věci nutné pro
výrobu svačin, ty výdaje jsou
větší než předpokládal. Jenom
administrativa kolik stojí. Stále
to všude opakujeme, bez této
dotace bychom s největší pravděpodobností nezačaly vůbec
podnikat.
K čemu jste dotaci především využily?
Na nákup základního vybavení provozovny: lednice, linka,
myčka, kamna, prkýnka, nože,
termoboxy na přepravu svačin
a na pořízení automobilu z padesáti procent.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Nyní spolupracujeme s ICUKem a jejich odborníky. Působíme zatím v Kadani a přilehlé
průmyslové zóně. Rády bychom

také vozily svačiny do Chomutova, popřípadě pokračovaly do
dalších měst, záleží na poptávce.
Největším snem jsou samozřejmě pobočky ve větších městech,
nebo „frenčíza“.
Co byste doporučily začínajícím podnikatelům?

Nebát se. Těšit se. A věřit tomu
co děláte. Poslouchat zkušené,
a když vám řeknou, že je to hrozné a náročné, věřte, že to bude
ještě horší. Ale zachovat optimismus a chuť do práce. Pokud to
děláte s nadšením a láskou, tak
se to prostě povést musí.

Štěpánka s Veronikou se podnikání nebojí.

Ústecký kraj
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Virus odložil konání olympiády, Kubová přemýšlí nad budoucností Pandemie zrušila akce nejen

P

řed rokem si plavkyně klubu
Slávie Chomutov Simona
Kubová (za svobodna Baumrtová) vyplavala jako jeden z prvních českých sportovců účast na
letních olympijských hrách v Tokiu 2020. Ty se měly uskutečnit
letos v srpnu. Virus COVID-19
však ochromil celý svět natolik,
že se bude olympiáda konat až na
přelomu července a srpna 2021.
Tento krok naboural plány všem
sportovcům připravujícím se na
vrcholnou událost roku. Simonu
Kubovou nevyjímaje. Ta v těchto
dnech absolvuje přípravu na suchu a přemýšlí, co bude dál.

Simona Kubová na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje. Foto: Vít Hnízdil

Chomutovské plavkyni chybí bazén a závodění. Foto: Martin
Sidorjak

Přesně před rokem (duben
2019) jste se jako jedna z prvních českých sportovkyň kvalifikovala na olympiádu do Tokia. Pamatujete si na ten den?
Jaké jste měla pocity?
Pamatuji si ten moment doteď. Bylo to v Holandsku na mezinárodních závodech v Eindhovenu. Já už jsem ještě o tři týdny
dříve limit na OH splnila na závodech v Olomouci, ale nebyly
to oficiální závody, takže se mi
limit nepočítal. Proto jsem odjížděla do Eindhovenu s velkým
sebevědomím, že limit splním.
Ale v rozplavbách se mi plavalo
hrozně a limit jsem o 0,5 s nesplnila. Odpoledne jsem už byla
více soustředěná a věděla, že to
nebude zadarmo. A podařilo se.
Měla jsem obrovskou radost,
zaostala jsem jen setinu za čes-

kým rekordem. Eindhoven je asi
mým šťastným bazénem, protože jsem tam v roce 2010 vyhrála
svou první evropskou medaili.
To jste ještě netušila, jaká
nastane situace. Jaký měl být
za „normálního“ stavu váš
program čtyři měsíce před
olympiádou?
Těsně před vypuknutím karantény jsem se vrátila ze soustředění z Pardubic. Příprava
měla částečně směřovat k evropskému šampionátu, který
měl být v květnu v Maďarsku.
Do té doby mě čekal jen dvojzávod v Holandsku a pak závěrečná příprava doma. Po ME jsem
měla absolvovat ještě soustředění v Turecku a v Praze, letní
MČR a závěrečnou přípravu
v Japonsku. Ale bohužel.
Momentálně jsou do odvolání zavřené bazény. Máte tedy
suchou přípravu. Jak probíhá?
Snažím se každý den sportovat. Chodím běhat, jezdím na
in-line bruslích, na kole, někdy
chodím posilovat. Bohužel to
ale vodu nenahradí. Jako plavci
si musíme neustále rozvíjet „cit
pro vodu“ a ten ze suché přípravy nezískáme.
Dá se říct, jak moc vám chybí
bazén? Plavci mívají někdy až
třífázové tréninky.
Chybí mi ani ne tak trénování,

jako závody. Raději závodím,
i když někdy bývám hodně nervózní, ale je to lepší a zábavnější. Jen doufám, že pokud na OH
pojedu, tak tolik neztratím těmito dny, kdy nemůžu naplno trénovat v bazénu. Mám ale trochu
problém s motivací. I když nám
sice ME posunuli na konec srpna, není 100% jistota, že se bude
konat. Takže před sebou nemáme nějaký ten motivační cíl. O to
je pak trénování náročnější.
Díval jsem se na televizi, kde
jste s dětmi cvičila v rámci domácí karantény. Jak jste si toto
zpestření těchto dní užila?
Byla jsem hodně nervózní.
Bála jsem se, že se to dětem nebude líbit, nebo že ztratím nit
a nebudu vědět, co dál cvičit. Ale
nakonec to bylo prima a hlavně
doufám, že si to užily jak děti ve
studiu, tak i u obrazovek a třeba
si to někdy zacvičí i samy doma.
Jak zvládáte domácí karanténu, šijete třeba roušky, nebo
čím se doma zabavíte?
Šít neumím. Nemám ani šicí
stroj. Upřímně mám ještě hodně
práce doma, doděláváme resty,
na které nebyl čas. Ale zařadila
jsem se do programu chomutovpomaha.cz, tak jen čekám, až
se mi někdo ozve o pomoc.
Skifař Ondra Synek asi
jako každý sportovec odklad

olympiády vítá. Zároveň však
přiznal, že už není nejmladší
a netuší, jak na tom bude za
rok po fyzické stránce. Bude to
i pro vás nějaká komplikace?
Je to pro mě velká komplikace,
protože jsem měla po olympiádě
jiné plány a její posun o rok je
hodně dlouhou dobou. Otázkou
ještě zůstává, kdy nás pustí do
bazénu a jak dlouho celá situace kolem koronaviru bude trvat.
Zatím nedokážu říct, co bude za
rok a zda u plavání ještě vydržím. Vím, že by mě mohlo mrzet,
kdybych na OH neodjela, nicméně je s tím spojeno strašně moc
úsilí, obětování a dřiny. Zatím to
mám 50 na 50.
Bavila jste se se svými rivalkami, například Italkami (tam
je situace velmi špatná), jak
toto období bez tréninků zvládají?
S Italkami jsem se nebavila,
ale některé z nich sleduji na sociálních sítích a hodně mě překvapuje, že pro italské reprezentanty jsou stále bazény otevřené.
Samozřejmě chápu, že zdraví je
na prvním místě, ale trochu mě
mrzí, že v Itálii, kde je situace
mnohonásobně horší, alespoň
pro nejlepší plavce bazény otevřeli a v České republice nikoliv.
Před několika týdny jste
vyhrála v anketě Nejúspěšnější sportovec Chomutovska.
V den tohoto rozhovoru se
mělo uskutečnit krajské kolo
soutěže. Zkuste říct, zda byste měla šanci být zase na těch
nejvyšších příčkách, co se vám
v roce 2019 povedlo?
Myslím, že bych šanci měla
umístit se v popředí ankety.
Mezi mé největší úspěchy byla
kvalifikace na mou třetí olympiádu, získala jsem tři pátá místa
z mistrovství Evropy, atakovala
jsem české rekordy v individuálních disciplínách, s kolegy jsme
překonali české rekordy ve štafetách, získala jsem šest titulů
mistryně České republiky mezi
dospělými a v neposlední řadě
jsem skončila 9. na mistrovství
světa, pouhých osm setin od postupu do finálové osmičky.

Rodinného stříbra Ústeckého kraje

Z

ahájení výstavní sezóny Zahrady Čech, Vinařské Litoměřice, Smart region forum,
Vesnice roku Ústeckého kraje,
Terezínská tryzna, Děčínská kotva, setkání u pomníku Přemysla
Oráče ve Stadicích, Milada Run
a další. To je jen malý výčet tradičních akcí, o které přišli či přijdou
lidé na jaře na území regionu.
Ve druhém dubnovém týdnu
měla začít oblíbená Tržnice Zahrady Čech. Areál litoměřického
výstaviště je sice otevřen, ale jen
pro zdravotní procházky. Výstaviště však lidem přináší Velikonoční
nadílku v podobě zvýhodněných
předprodejových vstupenek.
Pokud si lidé nyní zakoupí
vstupenky na podzimní veletrh
Zahrada Čech, ušetří peníze, vyhnou se frontám u pokladen a zároveň podpoří výstaviště v této
tíživé situaci. Sleva na vstupném
pro dospělou osobu činí 30 Kč,
20 Kč ušetří děti, studenti, důchodci a držitelé karet ZTP a TP,
rodinné vstupné je pak snížené
o 50 Kč. Děti do 140 cm a držitelé
karty ZTP/P společně s doprovodem mají vstup zdarma.
Vstupenky si zájemci mohou
zakoupit online, po úhradě jim
budou vstupenky zaslány na
email. Odkaz k zakoupení vstupe-

nek spolu s ceníkem naleznou na
stránkách www.zahradacech.cz.
Z důvodu výskytu a šíření koronaviru na území České republiky byla zrušena také populární
soutěž Vesnice roku 2020. Vyhlašovatelé soutěže o tom rozhodli
ve středu 1. dubna 2020. Rozhodnutím o zrušení soutěže byly
zrušeny také veškeré akce s letošním ročníkem související, včetně
motivačních seminářů. Přihlášky
do soutěže a uhrazené registrační
poplatky budou obcím vráceny.
17. května se měla uskutečnit
také Terezínská tryzna. „Náhradní termín je stanoven na 18. října
od 10 hodin na Národním hřbitově před Malou pevností. O vzpomínkovou akci u příležitosti 75.
výročí osvobození k uctění obětí
nacistické perzekuce tak občané
nepřijdou,“ informoval veřejnost
Tomáš Rieger, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu
Památníku Terezín. V řádném
termínu od 7. do 10. května se
neuskuteční ani mezi fanoušky
oblíbený Závod míru juniorů.
„Jednou z variant je přesunutí závodu na podzim, ale to už sem nepřijede tak kvalitní závodní pole.
Zatím to necháme otevřené a budeme sledovat vývoj situace,“ řekl
Svatopluk Henke, ředitel závodu.

Jak se v kraji rozdělují ochranné pomůcky
Pokračování ze strany 1
A jaká je další statistika? Doposud prošlo centrálním skladem 4,5 milionu pomůcek, jako
jsou roušky, respirátory, ochranné štíty, obleky a brýle, návleky
na boty, testovací sady, rukavice
a desinfekce. SÚS je dále rozváží
na 12 výdejních míst, kde je nepřetržitě k dispozici celkem 36
lidí, najezdili už v rámci distribuce 13 tisíc kilometrů. Vybaveno
bylo 31 lůžkových zdravotnických zařízení, 1914 ordinací ambulantních lékařů, Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého kraje, 175 poskytovatelů sociálních
služeb v základní síti a 25 dalších
(mezi nimi např. Dobrovolnické
centrum, z. s., Potravinová banka

ad.), 17 dětských domovů, 6 výchovných ústavů a 28 škol určených pro péči o děti zdravotníků,
hasičů, policistů, 13 dopravních
společností zajišťujících veřejnou
dopravu po kraji, 26 městských
policií, pohřebních služeb. Také
zde připravili přes 5,5 tisíce setů
ochranných pomůcek určených
do zařízení sociálních služeb, kde
se vyskytla nákaza, téměř tisíc už
jich rozvezli.
Kromě centrálních přídělů nakupuje Ústecký kraj také vlastní
ochranné pomůcky, které se
stejnou cestou dostanou k potřebným. Spolupracuje na tom
i s místními firmami a vlastními
školami. Celkem za ně zatím zaplatil 13 milionů korun.

Zoologické zahrady v regionu zažívají jarní babyboom

J

aro je v plném proudu a v tuto dobu již
mělo být ve všech třech zoologických zahradách v Ústeckém kraji slavnostní zahájení nové sezóny. Pandemie nechala v dubnu
dveře návštěvnicky oblíbených výletních cílů
zavřené, ale jak v Ústí nad Labem, tak v Děčíně i Chomutově pracovníci nelení a také
zažívají tradiční jarní zvířecí babyboom.
V ústecké zoo se v rozmezí čtrnácti dnů
postupně narodilo šest mláďat lemurů s pruhovanými ocásky. Otcem malých jelimánků
je osmiletý samec Julián, který přišel v roce
2018 z varšavské zoo. Celá skupina atraktivních poloopic čítá celkem třináct jedinců
a při příznivém počasí chodí za slunečnými
paprsky do venkovního výběhu.

Z lemurů se mohou radovat i ošetřovatelé v děčínské zoologické zahradě. Na svět
tu začátkem března přišla zdravá dvojčata
kriticky ohrožených lemurů vari červených.
O několik dní později se narodila tři mláďata
klokanů. Zoo se věnuje chovu klokanů rudokrkých již sedm let. „Jsou různě stará, to
nejstarší už vyskakuje z mámina vaku, druhé
prozatím jen vykukuje a přítomnost třetího
evidujeme zatím jen podle pohybů ve vaku.
Věk toho nejstaršího odhadujeme přibližně
na čtyři měsíce,“ uvedla mluvčí zoo Alena
Houšková. Dvě mláďata jsou klasického
hnědého zbarvení, třetí nosí ve vaku albinoticky zbarvená samice. Zda z něj vykoukne
také „blonďák“ ukážou následující dny.

Chomutovský zoopark přivítal na světě
velbloudí mládě. Otcem je jedenadvacetiletý samec Kublaj, matkou osmiletá Matylda.
Oba do zooparku přišli před lety z pražské
zoo. „Je to v pořadí čtvrté Matyldino mládě
a je znát, že je to již zkušená matka. O mládě se pečlivě stará a věnuje se mu,“ raduje
se z opečovávaného přírůstku ředitelka
zooparku Věra Fryčová.
Teď už si jen můžeme přát, abychom se do
zoologických zahrad brzy vrátili a obdivovali nejen nové přírůstky, ale také například
opravené pavilony, výběhy či jiná zázemí.

Podzemní parkoviště úřadu se proměnilo ve sklad osobních ochranných pomůcek.

V autobusech a vlacích DÚK se již opět
odbavuje, platit můžete i platební kartou

V

V Ústí nad Labem se narodila mláďata lemura, v Děčíně malí klokánci a v chomutovském zooparku mládě velblouda.

autobusech a vlacích DÚK
se opět plně odbavuje a bez
jízdenky již není možné veřejnou dopravou cestovat. 20.
dubna byla zrušena mimořádná
regulační opatření v dopravě,
která v Ústeckém kraji kvůli koronaviru platila od 18. března.
Do linkových autobusů opět nastupujte jen předními dveřmi.
Doporučujeme omezit manipulaci s hotovostí pro ochranu vás,
řidičů i průvodčích. Vaše jízdenky zaplatíte na všech linkách
z čipové karty DÚK a v některých dopravních prostředcích
je zajištěna možnost platit jakoukoliv platební kartou. Platby platební kartou jsou možné

v linkových autobusech značky
Scania, které provozuje společnost DSÚK a ve všech vlacích
GW Train Regio, Länderbahn
a Regiojet a v MHD Děčína,
Ústí nad Labem a Chomutova
a Jirkova.

Odbavovací zařízení v autobusech.

Ústecký kraj
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Zámek Jezeří na poštovní známce

M

inisterstvo průmyslu a obchodu ČR potvrdilo, že
zámek Jezeří bude motivem pro
emisní plán České pošty 2021.
Dne 8. září 2021 se na známkách
České pošty objeví další motiv
navržený Krušnohorskými novinami, resp. jejich vydavatelem –
Českojiřetínským spolkem. Tím
bude zámek Jezeří.
Českojiřetínský spolek již
v minulosti navrhl do emisního
plánu tři témata z regionu Krušných hor (v roce 2013 to bylo
„Vodní dílo Fláje“; v roce 2015
„Moldavská dráha“; v roce 2017
pak „500 let přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě“).
Všechny tři známky vydané na
návrh Českojiřetínského spolku
byly spojeny s jejich slavnostním
představením nejen na slavné
„mramorové přepážce“ hlavní pošty v Praze, ale především
také v regionu. Akce v Krušnohoří se pokaždé setkaly s velkým
zájmem veřejnosti. Na přehradu
Fláje přišlo v roce 2014 k inau-

guraci poštovní známky na 7000
lidí, na představení poštovní
známky k Moldavské dráze
v roce 2015 pak 11 000. Počet
zájemců, kteří dorazili i přes
tropické počasí k mosteckému
kostelu v roce 2017, převýšil pět
tisíc.
Zámek Jezeří patří nerozlučně
k symbolům Krušnohoří. Leží
na úpatí hor, na pomezí Mostecka a Chomutovska. Je výrazným
symbolem devastace přírody,
krajiny a historického dědictví
severozápadních Čech ve 20.
století, ale i symbolem dlouhodobé aktivity občanů za odvrácení zkázy.
Objekt ze 14. století, vybudovaný původně jako hrad, stojí
přímo nad hnědouhelným Lomem ČSA, ani ne půl kilometru
od jeho hrany. Od roku 1963 je
chráněn jako kulturní památka.
Jeho správu v současné době
zajišťuje Národní památkový
ústav. Od 90. let prochází pozvolnou rekonstrukcí.
Na zámku pobýval mj. Ludwig

letošním roce slaví litoměřická diecéze, která zahrnuje jak Ústecký, tak i Liberecký
kraj, 800. výročí narození sv.
Zdislavy, hlavní patronky severních Čech.
Sv. Zdislava se narodila někdy
po začátku roku 1220 v městě
Křižanov na Českomoravské
vrchovině a přesné datum jejího
narození není známé. Provdala
se mladičká, bylo jí něco přes
15 let, za pana Havla, pána na
hradě Lemberku v severních Čechách. Pan Havel byl typickým
rytířem 13. století. Stál věrně po
boku krále Václava I. a nemálo
přispěl k jeho vítězství v zápase
o trůn. Měl dokonce účast na
díle sv. Anežky Přemyslovny
v Praze Na Františku. Obě svaté
ženy Anežka a Zdislava se zřejmě osobně znaly.
Zdislava žila na hradě Lemberku jako hradní paní a její

život byl křesťansky integrován
živou vírou, nadějí a láskou. Narodily se jí čtyři děti: Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav. Nejstarší syn Havel se stal nástupcem
svého otce a zaujal přední místo
mezi českými velmoži.
Jejím svědectvím křesťanské víry byla charitativní péče
o poutníky a nemocné, díky
svým dobrým skutkům hradní
paní začala být nazývána matkou chudých. Paní Zdislava se
nedožila vysokého věku. Měla
chatrné zdraví a vyčerpala se životními povinnostmi. Zemřela
na hradě Lemberku roku 1252.
28. srpna 1907 byla Zdislava
blahořečena papežem sv. Piem
X. Dne 21. května 1995 byla
Zdislava svatořečena papežem
Janem Pavlem II. V roce 2000
prohlásil papež sv. Zdislavu za
hlavní patronku litoměřické
diecéze.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali Jílovský zámek na Děčínsku. Na výhru se může těšit:
Eva Petrová z Děčína, Vladimír
Mjalovský z Teplic a Helena
Porembová z Dubí. Výhercům
gratulujeme.

Ojedinělý pohled na zámek Jezeří a v dáli na hnědouhelné doly.

van Beethoven, blízký přítel
Františka Maxmiliána z Lobkovic. Měla zde svou soukromou
premiéru jeho slavná Symfonie
č. 3 „Eroica“. Beethoven tehdy
rád pobýval v nedalekých lázních Teplice. Na Jezeří poprvé
zaznělo také oratorium Josepha
Haydna „Stvoření“.
Výtvarná komise Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR pověřila tvorbou výtvarného návrhu

poštovní známky „Jezeří“ vynikajícího výtvarníka Adolfa Absolona. Ten je autorem již zmíněných poštovních známek „Vodní
dílo Fláje“ a „130 let Moldavské
dráhy“, provedených společně
s rytcem Martinem Srbem.
Poštovní známka „Jezeří“ vyjde na tiskovém listu společně
s další známkou, která bude tematicky věnována zápisu Krušnohoří na seznam UNESCO.

Letos uplyne 800 let od narození sv. Zdislavy, patronky litoměřické diecéze

V

duben 2020

Za dnešní hádankou se
vydáme do města nedaleko
Ohře. Tento kostel letos oslaví 210 let od své dostavby. Byl
postaven v empírovém stylu
a stojí na hlavním náměstí.
Od roku 1964 je kostel chráněn jako kulturní památka.
Nad portálem průčelí kostela
je vidět letopočet
zahájení stavby
MDCCCV. V roce
1898 byly do kostela instalovány
nové
varhany,
dílo krnovské firmy Rieger-Kloss.
Oprava varhan
proběhla v letech
2013-2014. Po-

kud sem zavítá tuzemský či zahraniční turista, prioritně jeho
kroky míří do hlavní pevnosti,
která sloužila během 2. světové
války nacistickému Německu
jako židovské ghetto. Nedaleko náměstí, kde kostel stojí, je
také Muzeum ghetta. Každý
rok se v tomto městě konají
dvě velké akce – jedna na Národním hřbitově a druhá na
náměstí ČSA (dojezd poslední
etapy Závodu míru juniorů).
Víte, o jakou památku se jedná
a ve kterém městě se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 13. května na
e-mailovou adresu: hnizdil.v @kr-ustecky.cz nebo na
Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48, 400
02 Ústí nad Labem. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do e-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

kulturní pozvánky
Vzhledem k situaci s koronavirem jsou příspěvkové organizace Ústeckého kraje (muzea a galerie) uzavřeny pro návštěvníky
do odvolání. Sledujte webové stránky jednotlivých organizací
a zhlédněte virtuální prohlídky některých výstav a expozic.

Regionální muzeum v Teplicích
láká na virtuální prohlídku

S
Forenzní rekonstrukce podoby tváře sv. Zdislavy z Lemberka
podle kosterních pozůstatků lebky.

tejně jako ostatní muzea
a kulturní instituce v České
republice je Regionální muzeum v Teplicích v současné době
uzavřeno pro veřejnost. Důvodem jsou vyhlášená opatření na
omezení volného pohybu osob
a tím zamezení nekontrolovaného šíření koronaviru, který je už
globální hrozbou.
Přesto však muzeum nezahálí – jako instituce stále funguje,
odborní pracovníci se soustředěně věnují své práci. O tom se
ostatně můžete přesvědčit na
webových stránkách a facebookovém profilu muzea.
Zvídavé návštěvníky, badatele

a příznivce však ve svých prostorách přivítat nemůže. Je pro nás
velkou radostí, že se v tuto dobu
podařilo připravit pro návštěvníky zcela nově, jak velí současný
trend, virtuální prohlídku sídla
teplického regionálního muzea
– zámku Teplice a některých
stálých muzejních expozic. Zájemci se tak mohou ocitnout
v zámku i muzeu alespoň virtuálně. Tato prohlídka umožňuje zobrazit jednotlivé prostory
tak věrně, jak jen to je na dálku
možné. Včetně mnohých detailů
a navázaných podrobných informací, které zájemcům umožňuje
prozkoumat.

křížovka o ceny

O

tázka Kde na Ústecku se nachází dálniční oddělení policie? byla tajenkou naší březnové křížovky. Odpověď na ni byla:
v Řehlovicích. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Miroslav Holek z Ústí nad Labem,
Irena Zemanová z Chomutova, Hana Plháková z Hostomic nad Bílinou, Ladislav Pešta z Litoměřic a Petr Rössler z Arnultovic. Všem
k výhře upřímně blahopřejeme! I naše dubnová křížovka má v tajence
otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do
středy 13. května, adresujte je na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd.
mediální komunikace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L.,
elektronicky na hnizdil.v@kr-ustecky.cz. Heslo: KŘÍŽOVKA.
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