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Tiskový mluvčí ZZS ÚK Voleník

Česko si připomnělo výročí

Štědří spoluobčané

NOMINACE
NENÍ JEN
MŮJ ÚSPĚCH

UPLYNULO 75 LET
OD KONCE
2. SV. VÁLKY

VIETNAMCI
SE TAKÉ ZAPOJILI
DO POMOCI

slovo hejtmana

Vážení spoluobčané Ústeckého kraje,
s květnovými dny jsme přivítali nejen
skutečné jaro, ale také se mnohé změnilo v souvislosti s postupným rozvolňováním všech opatření kvůli pandemii koronaviru. Abychom tohoto stavu
dosáhli, bylo zapotřebí nesmírné úsilí
všech lidí v tzv. první linii, proto bych
jim všem rád na tomto místě ještě jednou poděkoval. Nesmírně si vážíme
vaší práce a jsme na vás hrdí.
Květen se nesl ve znamení 75. výročí ukončení druhé světové války. I když jsme si nemohli připomenout toto výročí tak, jak jsme původně plánovali, uspořádali jsme alespoň tichou pietní vzpomínku
na všechny oběti války v ústeckých Městských sadech u Pomníku
sovětským hrdinům. Ti, kteří se zasloužili o naši svobodu, si to bezesporu zaslouží.
Ústecký kraj pro vás připravil k této příležitosti ve spolupráci
s Muzeem města Ústí nad Labem virtuální výstavu Osvobození 1945
s podtitulem Konečně mír! Výstavu, která mapuje závěrečné týdny
války a situaci při osvobozování území našeho regionu, si můžete
prohlédnout na webových stránkách Ústeckého kraje, jeho kulturních příspěvkových organizací a webových stránkách Muzea města
Ústí nad Labem. Srdečně vás na ni zvu.
V květnu se rovněž vždy tradičně konala slavnost u Pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Bohužel, situace dovolila připomenout si
tuto legendární postavu spjatou s českou státností pouze malou pietou v omezeném počtu lidí. Ze stejných důvodů se ruší i červnová tradiční akce Den záchranářů Ústeckého kraje v Chomutově a zářijové
krajské Dožínky v městysu Peruc. Pevně věřím, že všechny zrušené
akce si budeme moct společně prožít a vychutnat v příštím kalendářním roce 2021.
Dobrou zprávou je, že jsme v květnu spustili provoz turistických
linek a nově dokonce přibude i jedna nová, která povede z Lovosic
do Opárenského údolí. Celkem se můžete svézt na osmi historických
železničních tratích a dvou lodních linkách po řece Labi oběma směry. Pojďme společně přes léto procestovat Ústecký kraj, poznat jeho
nesčetné krásy, protože více než kdy jindy pro letošní rok platí, že
krásu najdete doma!
Na závěr bych rád apeloval na všechny obyvatele kraje, aby podpořili lokální výrobce, podpořili místní turistický ruch a pomohli tak
nastartovat regionální ekonomiku. Zvládli jsme období nouzového
stavu a jsem přesvědčený, že zvládneme i období obnovy.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Krajská zdravotní začala ve svých
nemocnicích vlastní testování
odebraných vzorků na COVID-19

K

rajská zdravotní, a. s., (KZ)
během jednoho měsíce zahájila hned ve dvou svých nemocnicích vlastní testování odebraných vzorků na přítomnost
nového koronaviru SARS-CoV-2.
KZ 1. dubna získala povolení
Státního zdravotního ústavu ČR
k testování odebraných vzorků
ve vlastních laboratořích ústecké
nemocnice a posléze 28. dubna
k testům v laboratoři klinické mikrobiologie v nemocnici v Mostě.
„Neustále se zvyšující požadavky na počet laboratorních
vyšetření a na zkrácení času od
odebrání vzorku po jeho vyhodnocení nás přivedly velmi rychle
k vlastnímu provádění testů. To
zcela koresponduje s přístupem

kolegů z vedení společnosti a bojem s koronavirem nejvíce dotčených zdravotnických pracovišť.
Za dosavadní období dva a půl
měsíce vývoje pandemie na našem
území jsme díky nim řadu opatření realizovali jako jedni z prvních
v České republice. Ukazuje se, že
naši zaměstnanci jsou schopni na
rychle se měnící epidemiologickou situaci velmi pružně reagovat.
Všem děkuji za kontinuální velké
pracovní nasazení a výsledky, které vynaložené úsilí dosud přineslo.
Jsem přesvědčen, že toto všechno
napomohlo ke zvýšení prestiže
značky KZ u našich spoluobčanů
- pacientů,“ zdůraznil Jiří Novák,
předseda představenstva KZ.
Pokračování na straně 3
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Suchá období budou častější a jejich
dopady bolestivější, míní hydrolog
V

posledních letech trápí celé
Česko sucho. Zemědělci
čekají na dešťové srážky jak na
smilování. V korytech řek chybí
mnohde voda, pomalu vysychají. Jaký scénář bude letos v létě?
Na to jsme se zeptali Jana Šrejbera, vedoucího oddělení hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad
Labem.
Podle ministra zemědělství
Miroslava Tomana bude letošní sucho v Česku rekordní. Jak
to vidíte vy očima hydrologa?
Většina z nás si všimla, že
se klima poslední dobou mění
a my se nyní nacházíme v sušším
období, které nás v historii již
několikrát potkalo. Je jasné, že
dlouhodobý vláhový deficit, který trvá přibližně od roku 2015,
nelze zcela vyrovnat v řádu týdnů, nebo měsíců. Na sníh chudá
zima a mimořádně podnormální
úhrny srážek na začátku vegetačního období, spíše nasvědčují tomu, že se suchem budeme
bojovat i letos. Jestli sucho bude
rekordní, nebo nikoliv, není důležité. Je třeba se připravit na to,
že suchá období se v budoucnu
mohou opakovat častěji a jejich
dopady budou bolestivější.
Co je v Ústeckém kraji tím
největším problémem?
Část Ústeckého kraje se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Geografická poloha
nás tak trvale předurčuje k nižším srážkovým úhrnům. Domnívám se ale, že největší problém není omezen množstvím
srážek ani hranicí kraje. Je jím
samotné hospodaření s vodou
v širším slova smyslu. Přestože
ze světového i z evropského hlediska nemáme vysokou spotřebu
vody na obyvatele, zvykli jsme
si na určitý standard. Otočíme
kohoutkem a teče pitná voda,
splachujeme pitnou vodou, zaléváme pitnou vodou. Recyklaci
vody využíváme jen výjimečně,
a tak většina vody odteče z našeho území pryč.
Ale nejde jen o vodu pitnou,
že?
Voda čím dál více v krajině
chybí, resp. v půdě, která je naším největším vodním rezervoárem. Krajina ztrácí schopnost
vodu udržet a celkově vysychá.
Není to jen důsledek bezohledného hospodaření předchozích
generací, ať už šlo o zcelování
polí, odvodnění mokřadů a rašelinišť, zbytečné meliorace
pramenných oblastí, regulace
vodních toků atd. Obavám se,
že i současné intenzifikované

V Děčíně nedaleko zámku se předloni objevil hladový kámen. Spatří ho kvůli nedostatku vody v korytu
Labe lidé i letos?

hospodaření se zemědělskou
a lesní půdou je více zaměřené na zisk než na udržitelnost
a vede k dalšímu snižování
retence vody v půdě, její erozi
a odnosu. Opatření k udržení
vody v krajině v posledních letech i díky různým pobídkám
a projektům přibývá, ale i tak
jich je zoufale málo a jejich realizace je pomalá.
V posledních letech je rok
od roku méně vody v řekách,
na horách není tolik sněhu.
Voda zkrátka chybí. Jaké jsou
hydrologické prognózy na
letošní léto, potažmo nějaký
dlouhodobější výhled na rok,
dva dopředu?
Z dlouhodobého hlediska se
roční úhrny srážek v Ústeckém
kraji (i celé ČR) příliš nemění.
Nicméně poslední tři roky však
byly silně podnormální. Zatím
co v roce 2016 spadlo v Ústeckém kraji 103% dlouhodobého
srážkového normálu, v roce
2017 jen 92 %, v roce 2018 69 %
a vloni jen 86 %. Hydrologická
situace v řekách není příznivá.
Minimální průtoky, které se dříve vyskytovaly nejčastěji koncem léta, jsou poslední dobou
dosahovány již nyní. Problém
není jen v množství srážek, ale
v jejich rozložení a charakteru.
Poslední zimy jsou chudé na
sněhové srážky, které mají zásadní vliv na doplňování podzemní vody, která v suchých
obdobích dotuje průtoky v řekách. Ubylo „májových deštíků“ a přibylo delších období
beze srážek, přerušovaných
přívalovými dešti, které se nestačí vsáknout do půdy a rychle
odtečou do řek, kde mohou způsobit lokální přívalové povodně.

Změny v hydrologickém režimu
řek se budou projevovat i v budoucnu a je třeba s tím počítat.
Co způsobuje, že je Ústecký kraj v rámci celé republiky
nejsušší?
Ústecký kraj má asi o 50 mm
nižší srážkový normál, než má
celá Česká republika. Jak již
jsem zmínil, hlavním důvodem
je geografická poloha kraje ve
srážkovém stínu Krušných hor.
Většina vláhy, kterou přinášejí převládající meteorologické
situace od severozápadu, tak
vypadne na horách. To přispívá
k tomu, že pánevní oblast mezi
Kadaní, Žatcem a Chomutovem je z hlediska srážek nejsušší v celé republice.
Pokud bude vody i nadále
ubývat, mohou mít pro další
roky zásadní vliv na zásobování pitnou vodou jezera a zatopené lomy v regionu?
Velké vodárenské nádrže jako
je např. Švihov nebo v našem
regionu Flájská přehrada, mají
zásadní podíl na zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. Bez

nich bychom dnes náhradní
zdroje hledali jen těžko. Většina z nich má zajištěný pravidelný přítok i odtok, ovlivňující
kvalitu i množství využitelné
vody. Stávající jezera vzniklá
postupným zaplavováním bývalých lomů (např. Milada na
Ústecku) obsahují velký objem
kvalitní vody, což je předpokladem využití na pitnou vodu
i pro jezera budoucí. Problém
vidím v udržitelnosti přítoku.
Pánevní oblast je chudá na
srážky a se zvyšováním teploty
poroste i výpar z hladiny. Spolu
s odběrem na úpravu vody by
mohla jezera vysychat. Ale to
už se v domněnkách pouštím
na tenký led. Nicméně se zdá,
že hydrické rekultivace jsou nejlepším řešením úpravy krajiny
po ukončení těžby. A i kdyby se
v budoucnu ukázalo, že takto
vzniklá jezera nelze pro úpravu
vody využít, tak krajina velkých
jezer od Sokolova po Ústí nad
Labem, lemovaná hradbou
Krušných hor bude určitě lákavější než současný stav.

Obdobná situace panovala v posledních letech také v Ústí nad Labem.
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Červnové farmářské trhy

R

ok 2020 pomalu spěje do své
poloviny. Pro obyvatele regionu budou i v červnu připraveny
na náměstích farmářské trhy. Na
obvyklých místech
budou farmáři prodávat své výrobky,
které jsou známkou
té nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské trhy
pořádá o. s. Český
um – Artificum Bohemicum pod
záštitou hejtmana. V naší pozvánce na červen jsou podrobně
vypsané všechny farmářské trhy
v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, pátek
26. června od 9 do 16 hodin. Děčín: Masarykovo náměstí, středy 3., 10., 17. a 24. června od 8
do 15 hodin + sobota 20. června
od 8 do 13 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 13.
a 27. června od 8 do 13 hodin.

Litoměřice: ul. 5. května: pátky
5., 12., 19. a 26. června od 7:30
do 13 hodin. Louny: Mírové
náměstí, soboty 6. a 20. června
od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí, úterý
2., 9., 16., 23. a 30.
června od 8 do 12
hodin.
Kadaň:
Mírové náměstí,
sobota 6. června od
8 do 13 hodin + středa 17. června od 9 do 16 hodin. Roudnice
nad Labem: Husovo náměstí,
soboty 6. a 20. června od 8 do
12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátky 5. a 19. června od 9
do 16 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 2., 9., 16.,
23. a 30. června od 9 do 16 hodin
+ čtvrtky 4., 11., 18. a 25. června
od 9 do 16 hodin. Žatec: Náměstí Svobody, pátek 12. června od 8
do 15 hodin.

Venkovské trhy na Zahradě Čech

Z

ahrada Čech se probouzí
k životu a spouští nový projekt – Venkovské trhy na Zahradě Čech. Návštěvníci tak mají
jedinečnou příležitost nakoupit
si čerstvé potraviny a kvalitní
produkty od lokálních pěstitelů
a regionálních výrobců.
Venkovské trhy se budou konat jednou za dva týdny v sobotu 6. 6., 20. 6. a 4. 7. od 8 do
15 hodin na výstavišti Zahrada
Čech v Litoměřicích. Trhy budou přístupné jižní bránou (přes
bývalá kasárna) a budou umístěny v sektoru B v prostoru plném
zeleně u fontány. Své produkty
nabídne téměř dvacítka prodejců. V nabídce budou ovocné
stromky, květiny, kvalitní káva,

čerstvě lisované šťávy, uzeniny,
domácí marmelády a zeleninové omáčky, perníčky, rukodělné výrobky a mnoho dalšího.
Sortiment i prodejci se budou
průběžně měnit, takže nabídka
bude skutečně pestrá.
V rámci trhů si mohou návštěvníci užít také pravý Piknikový den. „Po předchozí domluvě pro Vás rádi přichystáme
piknikový koš plný dobrot spolu
s dekou. Na výstavišti plném zeleně si můžete najít klidné místo
a užít si slunečný den s vínem,
obloženým prkénkem, ovocem,
zeleninou i olivami“ upřesnila Michaela Mokrá, obchodní,
marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech,
s. r. o. V případě zájmu je nutné
si piknikový koš objednat předem na tel. +420 739 602 211.
Vstup i parkování jsou zdarma. Pro účastníky pikniku bude
k dispozici také wi-fi připojení.
Více informací na
www.zahrada-cech.cz

Ústecký kraj si připomněl 75. výročí ukončení
druhé světové války na území Evropy

Z

a přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se ve čtvrtek 7. května
u pomníku vojáků Rudé armády
v Městských sadech v Ústí nad
Labem uskutečnil pietní akt
u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války v Evropě.
Uctění památky obětí války se
s ohledem na aktuální dění kolem pandemie koronaviru konalo
pouze v omezeném počtu osob.
V souvislosti s mimořádnými
vládními opatřeními zabraňujícími šíření nemoci COVID-19
se pietní akt letos nekonal
v tradičním velkolepém duchu.
Památce zesnulých se poklonili hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, primátor
statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, generální
konzul Ruské federace Vladimir
Konstantinovich Potapkin, zá-

stupce ředitele ústecké městské
policie Jan Novotný a zástupce
ředitele Krajského vojenského
velitelství v Ústí nad Labem Jan
Schwarzbach.
Všichni přítomní zavzpomínali na hrůzy druhé světové války,
uctili památku zesnulých položením květin u památníku a vzdali
hold těm, kteří se zasadili o osvobození naší země. Pietní akt byl
zakončen uctěním památky obětí války minutou ticha.
„K 75. výročí osvobození jsme
připravovali řadu akcí ve spolupráci s našimi školami, s muzei,
i s Generálním konzulátem Ruské federace v Karlových Varech.
Bohužel současná epidemie všemu zabránila, a tak jsme alespoň
položili květiny a zavzpomínali
na ty, kteří se zasloužili o naši
svobodu,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

květen 2020

Můj názor: NECHTE SE STRHNOUT KRÁSOU A ROZMANITOSTÍ NAŠEHO KRAJE
Už je jasné, že letos bude většina z nás trávit letní dovolenou v tuzemsku. A proto se vás ptáme na otázku: Která místa v Ústeckém
kraji byste doporučili k návštěvě?
že by místa postrádala na atraktivitě, ale protože byla poněkud
zastíněna slávou Pravčické brány či soutěsek Kamenice.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Účelem dnešního tématu je
podpora cestovního ruchu v kraji a jeho oživení. Pokud chceme
opravdu nalákat návštěvníky do
našeho kraje a pomoci tak živnostníkům a podnikatelům v oblasti turistického ruchu, nestačí
jen popisovat krásy naší krajiny.
Je potřeba nabídnout bonus.
Tím může být například pobídka
v podobě voucheru, který umožní návštěvníkům slevu na ubytování a další služby v cestovním
ruchu (gastronomie, lázeňství,
vstupy apod.). Podmínkou slevy
by byl vícedenní pobyt v kraji.
Druhým jednoduchým opatřením je zvýšit míru spolupráce
mezi destinacemi. Místo konkurence a boje o zákazníka si tohoto
zákazníka navzájem přeposílat
s cílem, aby v kraji pobýval více
dní. Ve finále se to vyplatí všem.
Třetím opatřením by mohla být
podpora našich místních podnikatelů na obcích nejen dotacemi,
ale i tím, že mi všichni u nich
budeme nakupovat a občas se
i stravovat. Oblíbené restaurace
udržíme v chodu a opět se nám
to všem vyplatí. Cestovní ruch
v kraji živí mnoho lidí. Když jím
pomůžeme se udržet na nohou,
o to dříve se náš kraj dostane
z krizového období. Na závěr
pozvání. Pokud ještě někdo z vás
nebyl v Kadani, jste vítáni.
Jaroslav Horák (KSČM),
krajský zastupitel
K rodinnému stříbru Ústeckého kraje nepochybně patří
celý region Českého Švýcarska.
K jeho přednostem patří velmi

dobrá dostupnost zdejších turistických cílů pomocí vlakových
i autobusových spojů. Dopravní
točnou regionu je město Děčín,
které samo o sobě nabízí řadu
turistických
pozoruhodností
a současně je jednou z bran do
celého regionu pískovcových
skal. Například autobusová
linka 434 z Děčína do Krásné
Lípy zve k návštěvě dvou novinek letošní sezóny, kterými
jsou Naučná stezka Česká silnice vedoucí z Vysoké Lípy do
Zadních Jetřichovic. Součástí
této stezky je také Uhlířova chaloupka, kulisa z natáčení slavné pohádky Pyšná princezna.
Druhou novinkou je opravený
úsek Köglerovy naučné stezky
Krásnolipskem přes Kyjovský
hrádek, vybízející k vycházce
skalními partiemi Kyjovského
údolí. Neméně lákavé jsou kopce západní části Lužických hor,
dostupné vlakovou linkou U8
z Děčína do Rumburku. Unikátní je třeba hora Jedlová, která
jako snad jediná v České republice má vlastní nádraží. Odtud
se buď můžeme vydat na její vrchol, nebo na blízkou zříceninu
hradu Tolštejna. Obě místa skýtají krásné výhledy do dalekého
okolí. Oblast České Kamenice,
která je výborně dostupná autobusovou linkou 402, nabízí
návštěvníkům v hlavní sezóně
únik před turisticky přetíženými oblastmi regionu. Návštěva
rozhledny na Studeném vrchu,
monumentálních kamenných
varhan Zlatého vrchu, vyhlídky
Jehla či skalního útvaru Ponorka se často odehraje v téměř úplném soukromí, ne snad proto,

Pavel Csonka (ČSSD), krajský zastupitel
I já jsem původně plánoval letní dovolenou do jižní Dalmácie
k moři, kde mám mnoho přátel.
Díky pandemii a nastaveným
opatřením plánuji s rodinou
dovolenou v České republice.
Zejména v našem regionu. Musím se přiznat, že ani já nejsem
z těch, kteří mají turisticky procestovaný celý náš kraj. Nyní
k tomu bude větší příležitost.
Vesměs pojedeme na návštěvy
našich známých a příbuzných.
Podle místa jejich bydliště projedeme různé památky, města
a obce. Určitě bude co k vidění.
Dokonce jsem si po deseti letech
obnovil rybářský lístek a zakoupil povolenku k lovu na celosvazových vodách. Už se těším na
relax u vody. Krajina podél Labe
je nádherná a v letních měsících
vyloženě vybízí k cykloturistice,
ale i k rybaření. Rybářským rájem je i vodní dílo Nechranice,
kde lze najít i slušné ubytování,
nebo kempování. Všem občanům nejen našeho regionu doporučuji otevřít webové stránky
našich destinačních agentur
Dolní Poohří, České Švýcarsko,
Krušné hory a České středohoří a jsem přesvědčen, že každý
si tam najde něco zajímavého,
včetně pochoutek regionálních potravin. Za sebe osobně
doporučuji Pivovar Kocour ve
Varnsdorfu. Moc si pochutnáte
na pivečku a místních pochout-

kách včetně domácího chleba.
Nádherná krajina je i v Českém
Švýcarsku. Cyklistům doporučuji projet si Krušné hory. Přeji
všem krásnou dovolenou a mnoho zdraví.

Petr Šmíd (SPO), náměstek
hejtmana
Ústecký kraj je nádherným
místem pro život s jedinečným
potenciálem, který musí ovšem
někdo uchopit do rukou a zvednout ze země. Tím „tajemným“
spasitelem musí být soukromé
subjekty podnikající v cestovním ruchu a tím, kdo by měl tuto
činnost všemožně podporovat,
bude do budoucna doufám coby
instituce Ústecký kraj. Jedinečné přírodní krásy, vzpomínky na
slavné časy, kdy území našeho
kraje bylo kulisou pro největší
historické okamžiky v dějinách
našeho státu i celého tehdy známého světa, nás vybízejí k tomu,
abychom vytvořili prostředí pro
podnikavé lidi a pomohli jim
znovu vzkřísit slávu regionu. Na
závěr svého vyjádření odpovím
na původně položenou otázku.
Pokaždé znovu a znovu mě při
cestách do Ústí a zpět do Varnsdorfu, kde od narození bydlím,
fascinuje krása Lužických hor.
Ty jsou přírodním skvostem,
který naši němečtí sousedé ve
velkém počtu navštěvují a na
své straně hranic budují stále
nové ubytovací kapacity, stavějí
rozhledny a vytvářejí potřebnou
infrastrukturu. Oklikou jsem
se tak dostal zase zpět k tématu
rozvoje turistického ruchu jako
k příležitosti rozvoje Ústeckého
kraje.

Ústecký kraj se intenzivně připravuje na obnovu regionu

V

Ústeckém kraji vzniká Akční plán opatření pro období
2020 – 2021 ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na
rozvoj kraje. Návrh „Plán“ obsahuje jak možnosti poradenství
těm nejohroženějším, tak cílené
aktivity pro znovunastartování
ekonomiky, včetně vypsání nových dotačních titulů.
Okamžitá opatření určená pro
nejbližší měsíce se zaměřují na
informování a metodickou podporu podnikatelům, obcím a dalším. K tomu slouží nový portál
OBNOVA KRAJE (https://www.
kr-ustecky.cz/obnova.asp), kde
lze nalézt přehledy, odkazy a kontakty na potřebná ministerstva,
instituce i místní poradenství. Byl
také vyhlášen dotační program

na podporu malých podnikatelů a kraj zahájil marketingovou
kampaň na podporu domácího
cestovního ruchu.
„O návrhu opatření jsme
vedli diskuzi s obcemi a dalšími
partnery. Možností je celá řada.
V rámci plánovaných opatření
chceme pomoci menším obcím
s vybavením ochrannými prostředky, zásobníky na desinfekce nebo třeba bezdotykovými
teploměry. Jako možnost poděkování pracovníkům v první linii
a zároveň podporu místního cestovního ruchu plánujeme vouchery na pořízení zvýhodněných
vstupenek a poukazů např. do
místních zoologických zahrad,
zábavních parků, muzeí a na
další atraktivní místa,“ popsal

některé ze záměrů náměstek pro
regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš.
Dále se předpokládá posílení
investiční činnosti financované
především z evropských fondů,
úspory na provozu budov Ústeckého kraje zavedením energetického managementu, pomoc
obcím s projektovou přípravou
na období 2021+. V návaznosti
na současná i případná budoucí
omezení kraj plánuje podporu
zavádění on-line prostředků
komunikace v zařízeních sociálních služeb a také inovací a on-line výuky ve školství.
Významným oborem, do kterého bude podpora směřovat,
je cestovní ruch. Kromě marketingových aktivit vzniká dotační

program na podporu poskytovatelů ubytovacích služeb. Měl by
být vyhlášený tak, aby prostředky z něj mohli žadatelé využít
k investicím před sezónou 2021.
Dále je připravený program na
podporu audiovizuální tvorby
v Ústeckém kraji, který v případě místního natáčení zlepší
povědomí o kraji, ale především
podpoří místní podnikatele,
u kterých budou filmaři nakupovat služby. Kromě toho se v rámci investiční činnosti dokončí
úseky Labské stezky a kraj také
podpoří budování Pánevní cyklotrasy či vznik trialparků.
Další opatření směřují k podpoře regionální produkce a také
k posílení komunitního života
v regionu.

Nabídka farmářských produktů
ze Severočeských farmářských trhů
s dopravou až k vám – www.nakupztrhu.cz

Pomník vojáků Rudé armády v Městských sadech v Ústí nad Labem.

I přes složitou situaci, která v současné době ovlivňuje náš
život, se snaží organizátoři Severočeských farmářských trhů i jejich
spolupracující zemědělci, farmáři, pekaři, řezníci a další malí výrobci
stále fungovat. Protože nechtějí spoléhat pouze na případnou
pomoc ze strany státu nebo regionální samosprávy, rozhodli se
nabízet potraviny a produkty známé z farmářských trhů přes e-shop
www.nakupztrhu.cz. Nákupem přes tento e-shop podpoříte
místní pěstitele i výrobce a přitom ušetříte čas.

Ústecký kraj
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Pojeďte na výlet s Dopravou Ústeckého kraje
M
áme za sebou odložený
start turistických linek.
Železniční linky jsou v jízdních
řádech označeny „T“ jako turistické. Linky vedou vesměs po
historických tratích a setkáte se
zde s nostalgickými historickými i moderními vozy. Součástí
systému Dopravy Ústeckého
kraje je také lodní osobní turistická linka 901 z Ústí nad Labem
do Litoměřic a lodní linka 902
z Ústí nad Labem do Hřenska.
Od začátku května je také spuštěna přeprava jízdních kol.
„Na všech turistických linkách
platí tarif Dopravy Ústeckého
kraje. Cestujícím a turistům

bych pro celodenní cestování určitě doporučil síťovou jízdenku
DÚK, která za výhodných 130
korun umožní turistům za jeden
den procestovat Ústecký kraj
a mohou kombinovat dopravní
prostředky zaintegrované do
našeho systému DÚK,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
Na lince T2 dojde jen k částečnému obnovení, jezdit budou
pouze tzv. „cyklovlaky“ Sp 1965,
Os 26024 a Sp 1967 v úsecích Dě-

čín - Mikulášovice dolní nádraží Rumburk a zpět. V těchto vlacích
do Lužických hor, Českého Švýcarka a Šluknovského výběžku
je pro cestující-cyklisty navýšena
kapacita pro přepravu jízdních
kol až na 28. Pravidelné odjezdy
„cyklovlaků“ jsou následující:
• Sp 1965 ze stanice Děčín hl. n.
směr Mikulášovice d. n. v 9.37
hodin
• Os 26024 ze stanice Mikulášovice d. n. do stanice Rumburk
ve 12.01 hodin
• Sp 1967 ze stanice Rumburk
směr Děčín hl. n. v 16.53 hodin, s příjezdem do stanice Děčín hl. n. v 18.17 hodin.

Výrazně omezena zůstává turisticky zajímavá Dráha národního
parku, linka U28, která nejezdí
přes Německo v úseku Dolní
Žleb - Dolní Poustevna. Její provoz je závislý na situaci na hranicích ČR a Německa. Dále není
v provozu železniční linka RE20
do Drážďan a autobusová linka
583 do Annaberg-Buchholz. Přeshraniční linka 398 z Teplic do
Drážďan je v provozu jen na české
straně v úseku Teplice-Cínovec.
Autobusová linka 435 nezajíždí
do Schmilky a končí v Hřensku.
Podobná omezení mají i ostatní linky, které vedou za hranice
(401, 409, 452, 521, 585 a L7).

Za úspěšné silniční projekty byla proplacena dotace 200 milionů

A

ni v době nouzového stavu
se nezastavily investiční
a projektové práce Ústeckého
kraje. Řada rozpracovaných
projektů pokračuje, u některých
dochází k průběžnému proplácení způsobilých nákladů tak,
jak se postupně uzavírají jednotlivé projektové etapy. Ústecký
kraj tak za tři projekty na silnicích v regionu dostal vyplaceno
téměř 200 milionů korun.
„Investice do dopravní infrastruktury a její modernizace

budou klíčové k obnově ekonomiky. Proto jsem rád, že Ústecký kraj nezastavil svou činnost,
projekty běží, a to velmi úspěšně, neboť dochází k proplácení
uznatelných nákladů v požadované výši. Tentokrát je to téměř
200 milionů, které se vrátily do
krajské pokladny a bude možné
je použít pro další investice,“
řekl náměstek pro regionální
rozvoj Zdeněk Matouš.
„Rekonstrukce silnice II/266
Šluknov - Lobendava“ řeší re-

konstrukci dílčí části komunikace II. třídy ve Šluknovském
výběžku. Konkrétně se jedná
o úsek Šluknov (km 9,693) až
Lobendava (km 19,932). Povrch
komunikací byl kvůli velkému
zatížení dopravou v nevyhovujícím stavu, a proto byla navržena
rekonstrukce a zesílení krytu
(zvýšení únosnosti a účelná
úprava výškového vedení) v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukci stávajících propustků,
mostů, odvodnění a opěrných
zdí. Projekt by měl být ukončen
se závěrem letošního roku. Celkové výdaje jsou předpokládané
ve výši 178,4 milionu korun,
očekávaná dotace potom činí
142,6 milionů, část vyplacená za
ukončenou etapu je 63 milionů.
Dále se jedná o dva projekty
na výstavbu zcela nových komunikací, a to u Chomutova
a u Roudnice nad Labem. „Nová
komunikace u města Chomutova“ zahrnuje rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově
a z větší části výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou mimo
jiného také dvě okružní křižo-

vatky a silniční estakáda nad
železniční tratí. Cílem projektu
je zejména zkvalitnění napojení
Chomutova a okolních obcí na
páteřní komunikaci I/13. Ústecký kraj získal za ukončenou
etapu dotaci ve výši 102,3 milionů korun. Celkové náklady se
očekávají ve výši 700 milionů
korun a ukončení na jaře 2022.
Projekt „Nová komunikace
u města Roudnice nad Labem“
řeší vybudování obchvatu jižně
od města Roudnice nad Labem
a jeho napojení na stávající silniční síť. Jedná se o novostavbu,
přeložku stávající komunikace
II/240, koncový bod je napojen
na komunikaci II/246 prostřednictvím nově navržené okružní
křižovatky. Mezi hlavní stavební výstupy patří dále 4 mostní
objekty, 4 okružní křižovatky, 2
protihlukové stěny a přeložky
sítí. Ukončení projektu v celkové
výši 392 milionů se předpokládá
v prosinci 2021, za ukončenou
projektovou etapu obdržel kraj
dotaci ve výši 30 milionů korun.
Všechny projekty jsou spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu.

Oblíbené turistické motoráčky budou opět brázdit krajinou našeho
regionu.

krátce z dopravy

N

ová autobusová linka 469
do Jetřichovic. Od posunutého zahájení turistické sezóny
jezdí do Českého Švýcarska nová
autobusová linka z Českolipska. Spojení do Jetřichovic rozšířila
od 16. května linka integrovaného systému IDOL č. 469 z České
Lípy, Nového Boru a České Kamenice. Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek k tomu říká: „Linka 469 je součástí
mezikrajské smlouvy, dílem je finančně podporována Libereckým
krajem a dílem naším krajem. Jsme rádi, že se nám v době, kdy lidé
začínají více preferovat domácí turistiku, podařilo rozšířit dopravní obslužnost směrem do jednoho z nejkrásnějších míst České republiky, národního parku České Švýcarsko“. Od zahájení provozu
nového autobusového spojení jsou kromě jízdenek IDOL na lince
v úseku Česká Kamenice – Jetřichovice uznávány i papírové jízdenky DÚK a přeshraniční jízdenky Labe-Elbe.

D

o rodiny turistických linek
Dopravy Ústeckého kraje
se zařadí nově také železniční
linka Litoměřice – Lovosice –
Chotiměř, která bude označena T4. Od 6. června se tak cestující
mohou těšit na víkendový spoj, ten je zaveze až do Oparna. Na
část trati se tak po letech vrátí provoz. „Mám velkou radost, že
se naše nabídka turistických linek rozšíří. Turistické linky se u
cestujících těší velké oblibě. Každoročně v sezóně přepraví tisíce
lidí. Nyní se od června budou moci s Dopravou Ústeckého kraje
svézt na výlet například do Oparna. Cyklisté určitě uvítají možnost přepravy kol. Jsem velmi rád, že se tento návrh AŽD podařilo zrealizovat,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Jaroslav Komínek.

Zaměstnanci Krajské zdravotní dostávají od dubna na pásce o patnáct set korun víc

Z

aměstnanci Krajské zdravotní, a. s., dostávají od
dubna na výplatní pásce o patnáct set korun víc. Na základě
rozhodnutí představenstva společnosti, v návaznosti na vývoj
vedeného sociálního dialogu na
úrovni sociálních partnerů, je
v realizaci uzavření dodatku č. 1
kolektivní smlouvy, který zajišťuje pro všechny zaměstnance
společnosti navýšení mzdových
tarifů ve všech mzdových třídách
a mzdových stupních minimálně
o 1 500 Kč. Vedení Krajské zdravotní, a. s., počítá s nárůstem
objemu osobních nákladů pro
zaměstnance pro rok 2020 v celkové výši 329,3 milionu Kč.
„Navýšené mzdové tarify mají
letos již všichni zaměstnanci

Krajské zdravotní, a. s. Od 1.
dubna 2020 bylo realizováno
navýšení u zaměstnanců, kteří
nebyli dotčení úpravou realizovanou na základě opatření schválených představenstvem společnosti a účinných od začátku
roku, jež zahrnovala například
úpravu systému odměňování
mladých lékařů a některých nezdravotnických profesí. Vedení
společnosti považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Proto v době koronavirové
krize uvolňuje další významné
finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Pro zaměstnance poskytující zdravotní
péči pacientům s COVID-19,
rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení příplatku za

Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek
a realizujeme další mzdová opatření, zejména ve formě mimořádných odměn. Poděkování si
zaslouží všichni, kdo v našich ne-

mocnicích pracují s obrovským
nasazením více než dva měsíce
s pacienty, u nichž byla potvrzena nákaza novým koronavirem
SARS-CoV-2, nebo s pacienty
s podezřením na onemocnění
COVID-19. Za způsob, jakým
si plní své povinnosti, jim patří
velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s. (KZ).
Možnosti kvalitně odměňovat
zaměstnance KZ za přímé nasazení v boji s následky pandemie
významně napomohl i fakt, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání 20. dubna
schválilo požadavek na finanční
prostředky pro navýšení osobních nákladů v souvislosti s odměňováním
zdravotnických

pracovníků v nemocnicích KZ,
kteří poskytují vysoce rizikovou
zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19. Z Fondu
Ústeckého kraje tak KZ obdržela pro uvedený účel částku 15
milionů korun k pokrytí mzdových nákladů a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.
Osobní náklady zaměstnanců
KZ rostly i v roce 2019. Sestry
v nemocnicích KZ od začátku
loňského roku získaly příplatky
za směnnost. Více než dvěma
tisícům sester a dalších zdravotnických zaměstnanců, kteří
pracující bez odborného dohledu v nepřetržitém provozu, a zaměstnancům na pozicích vrchní
sestra, staniční sestra a ostatním vedoucím nelékařským

pracovníkům byl na základě rozhodnutí představenstva společnosti přiznán příplatek 7 000 Kč.
Sanitáři, praktické sestry a další
zaměstnanci, kteří pracují pod
odborným dohledem v nepřetržitém provozu, získali příplatek
2 000 Kč. Nad rámec příplatků,
které nastavila pro státem zřizované nemocnice vláda, pak v KZ
získali příplatek 4 000 Kč fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sálové
setry, laboranti a další odborní
zdravotničtí pracovníci v ranním provozu, sestry v ranním,
tedy především ambulantním
provozu pak mají nově příplatek
1 500 Kč. Ke zvýšení mezd došlo
také u sanitářů, ošetřovatelek
a řidičů zdravotnické dopravní
služby v ranním provozu.

Krajská zdravotní začala ve svých nemocnicích vlastní testování odebraných vzorků na COVID-19

Cesta vzorků pro testy na přítomnost nákazy SARS-CoV-2 z odběrového místa v ústecké nemocnici Krajské zdravotní k jejich vyhodnocení je krátká. Zpracovávají se ve zdejších laboratořích. Foto: Krajská
zdravotní, a. s.

Pokračování ze strany 1
„Náš obdiv a poděkování si
zaslouží všichni zaměstnanci
Krajské zdravotní v první linii.
Prakticky od prvních březnových dnů čelí velkému náporu
personál infekčního oddělení
ústecké Masarykovy nemocnice, do boje s koronavirem
vstoupili postupně naši zdravotníci dalších oddělení a ve všech
našich nemocnicích. A to včetně těch, kteří do konce dubna
zajišťovali provoz triážových
míst pro třídění pacientů, do
současnosti pracují na odběrových místech, kde od května
přibyly i testy pro samoplátce,
a v případě potřeby personálně
zabezpečovali i výjezdy za odbě-

ry,“ uvedl Petr Fiala, generální
ředitel KZ.
„Státní zdravotní ústav schválil žádost o povolení provádět
testy a od 1. dubna jsme v pořadí
76. laboratoří v České republice,
oficiálně vyhodnocující testy na
nákazu SARS-CoV-2. Realizaci
vyšetřování zajišťují společnými
silami oddělení klinické mikrobiologie pod vedením primářky MUDr. Lenky Dvořákové
a oddělení klinické biochemie.
Metodou RT-PCR nyní vyšetřujeme běžně dvě stovky vzorků
denně,“ řekl MUDr. Jan Špička,
MBA, primář Oddělení klinické
biochemie Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Ústecký kraj
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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.

Přírodní
aromaterapeutická kosmetika Nobilis Tilia
- malebné prostředí národního
parku České Švýcarsko je sídlem české společnosti Nobilis
Tilia, která se zabývá vývojem,
výrobou a prodejem čistě přírodní léčebné i pěstící aromaterapeutické kosmetiky již od
roku 1994. Kosmetika a produkty jsou vyrobeny s použitím
nejvyššího možného množství
surovin z ekologického zemědělství, naprostá většina
produktů je certifikována jako
přírodní kosmetika nebo bio
kosmetika. Kdykoliv je to mož-

né, vyrábí se bez konzervačních
a syntetických látek. Pro své
jedinečné vlastnosti a přístup
získaly výrobky Nobilis Tilia
certifikát ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®.
Svět vůní můžete objevit na
Vlčí Hoře u Krásné Lípy v návštěvnickém centru. Nechte se
nalákat vůní éterických olejů
do firemní prodejny a vyzkoušejte vše na vlastní kůži. S výběrem produktů přesně pro vás
pomůže usměvavá odbornice,
která poradí, vysvětlí, doporučí.
U růžového stolečku si můžete
namíchat svůj osobní harmonizační parfém. Poté si odpočinete v Bylinkové čajovně, která
je propojena se zahradou. Ta
je volně přístupná po celý rok,
plná vůní aromatických a léčivých rostlin založena na biodynamických a permakulturních
principech.

oděvní návrhářka Petra Brázová z Litoměřic tká na dřevěném
tkalcovském stavu, najdete
inspiraci přírodou. Struktura
březové kůry, barvy podzimního listí, odlesky vodní hladiny.
Tradiční starobylou techniku
ručního tkaní si přizpůsobila
výtvarnice tak, aby byl výrobek přátelský i k dnešní rychlé
době. Vlna se v atelieru Artsilk
potkává s hedvábím i moderními vlákny, doplňuje se navzá-

jem v nepřeberném množství
barev a struktur. Na svět přicházejí hřejivé plédy, měkké
polštáře, elegantní peleríny,
drobné koberce a přehozy. Každý výrobek je kusem poctivé
ruční práce a zároveň výtvarným originálem, který potěší
svého majitele. Ručně tkané
výrobky jsou označeny značkou
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

Penzion Ranč u Matěje - ranč
u Matěje u Chomutova nabízí
ubytování v útulném penzionu
se spoustou sportovně relaxačních služeb. Prostředí je vhodné
pro pořádání teambuildingových akcí, sportovních soustředění, oslav s přáteli, svateb, škol
a školek v přírodě, rodinných
dovolených, rautů. Pro vysokou
kvalitu nabízených služeb získal
penzion značku KRUŠNOHO-

Ručně tkané oděvní a bytové originály - na látkách, které

ŘÍ regionální produkt®. Klidné prostředí s krušnohorským
vzduchem a krásnou přírodou
zaručují naprosté soukromí a široké spektrum služeb v oblasti
sportování i relaxu, například
vyjížďky na koních do přírody,
wellness, jízdy na vznášedle
nebo na čtyřkolkách. Penzion
má pokoje s vlastním sociálním
zařízením, dále je k dispozici
restaurace a salonek. Pokud budete hledat tip na strávení letní
dovolené, rádi Vás přivítáme.

chymisty, erbovní síň, či největší
chmelařské muzeum na světě
na jednom místě. Zážitky, zábava, zajímavosti, ale taky Mekka
všech pivařů a chmelařů. Jedinečný komplex v srdci chmelařského regionu, v Žatci. Zábava
pro všechny věkové skupiny byla
certifikována značkou POOHŘÍ
regionální produkt®. Zážitková
prohlídka seznamuje návštěvníky s historickým vývojem regionu jak pomocí moderních technologií např. animace ve výtahu
rozhledny, tak pobaví klasické
bludiště ve starém skladu nebo
vyhlídka Chmelového majáku
či pohled na chmelový orloj.
Součástí areálu Chrámu chmele a piva je restaurant U Orloje
s regionální kuchyní a mini pivovar U Orloje. Restauraci tvoří
i Pivovarská zahrada s pódiem či
Prezidentský salonek pro oslavy
či jiné příležitosti. Kapacita restaurace činí 100 míst k sezení,
prezidentského salonku 35 míst
a Pivovarské zahrady 100 míst.

Prohlídka Chrámu Chmele
a Piva Žatec - chmelový maják,
chmelový labyrint, pracovna al-

Naučná stezka vás zavede do hornické minulosti

S

otevřením turistických informačních center
se nabízí návštěva jednoho z nejzajímavějších v Ústeckém kraji. Je jím Informační centrum
Hornické krajiny Krupka v Husitské ulici. Kromě
všeho důležitého o historii města Krupka, o zpřístupněných památkách i o kulturních akcích ve
městě se tu dozvíte také o hornické minulosti
Krušných hor a hlavně vše o zápisu Hornického
regionu Erzgebirge/Krušnohoří, jehož je Hornická krajina Krupka součástí, na Seznam světového dědictví UNESCO.
V infocentru si prohlédněte expozici s ukázkou rud, které se těžily v krupských i okolních
revírech, sbírku cínových předmětů nebo model
středověké zvonice a hradu Krupka. Unikátní
jsou archeologické nálezy, které dokazují nej-

starší osídlení u kostela sv. Prokopa v Krupce.
Na recepci si můžete vyzvednout plánek naučné
stezky Po stopách horníků a vydat se přímo z infocentra do terénu. Trasa stezky je zřetelně značená, kratší okruh zeleně, delší okruh červeně,
a vede po hlavních krupských těžebních revírech
ve dvou okruzích. První kratší okruh je určen pro
rodiny s dětmi. Na cestě dlouhé 4,5 km potkáte
10 informačních tabulí, které obsahují informace o historii těžby cínu v Krupce a zajímavosti
o hornictví. Pro děti jsou určené interaktivní
tabule, na kterých si ověří své znalosti různých
rostlin i živočichů rostoucích a žijících v okolních lesích.
Delší trasa naučné stezky měří 10 km, vede
lesním terénem po cestách a pěšinách a nabízí

šest informačních tabulí s popisem významných
historických důlních děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky. Je fyzicky náročnější,
ale zvládne ji, samozřejmě v pevné obuvi, i méně
zdatný turista. Je třeba počítat s „výšlapem“ na
Komáří vížku, ale také si můžete cestou pohodlně oddechnout na zastřešeném odpočinkovém
místě naproti kapli svatého Wolfganga.
Výlet můžete kombinovat i s jízdou na lanové
dráze na Komáří vížku. Výstavba současné lanovky proběhla na začátku 50. let a zprovoznění
se dočkala 25. května 1952. Svou délkou 2348 m
se jedná o nejdelší osobní visutou lanovou dráhu
v Česku bez mezistanice. Samotná jízda je unikátní zážitek a na cestě dolů lze obdivovat panorama protilehlého Českého středohoří.

Každý den se učím nové věci. Baví mě výzvy, řekl
tiskový mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník

K

aždá společnost či organizace by měla mít ve svém
čele schopného tiskového mluvčího, který v podstatě vytváří
obraz té či oné instituce na veřejnosti. I on má bezpochyby
velké zásluhy na tom, jak lidé na
danou organizaci nahlíží.
Dobře odvedená práce má
být po zásluze odměněna, proto Asociace public relations
(APRA) letos pořádá již 15.
ročník soutěže LEMUR, kde
se vyhlašují ti nejlepší ve svých
oborech. Hodnocení projektů
i slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků (proběhne 11.
června) bude poprvé od jejího
spuštění kvůli bezpečnostním
opatřením probíhat online.
Do nejužšího výběru letošního ročníku se v kategorii Tiskový mluvčí ve státní správě dostali
dva muži z organizací, působících v Ústeckém kraji. Prvním
z nich je Daniel Vítek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR a druhým je Prokop
Voleník, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Ten před dvěma lety
navíc dostal z rukou Oldřicha
Bubeníčka Záslužnou medaili
hejtmana Ústeckého kraje.
Jak dlouho vykonáváte tuto
funkci a čím vás role mluvčího
obohatila?

Tiskovým mluvčím krajské záchranky jsem od roku 2016, ale
už na podzim v roce 2015 jsem
byl zástupcem tiskového mluvčího. Celkově na Zdravotnické
záchranné službě Ústeckého
kraje pracuji od roku 2004 jako
záchranář. Profese tiskového
mluvčího mi do cesty přivedla
zajímavé lidi a také projekty, na
kterých se můžu podílet.
Jak by se měl tiskový mluvčí prezentovat před médii?
Shodneme se, že nestačí být
jen dobrý rétor.
Být dobrým rétorem a nebát se mluvit na veřejnosti je
rozhodně pro práci tiskového
mluvčího alfou a omegou. Zároveň však mluvčí pouze nepředává informace, ale podílí se na
komunikační strategii a tvorbě
image organizace. Důležité je
také budování dobrých vztahů
s médii. S řadou z nich máme
výborný profesní vztah. Jste-li
tiskový mluvčí, jste ve své podstatě nonstop k dispozici. Práce
na krajské záchrance je velmi
dynamická a proměnlivá. Baví
mě výzvy, které jsou přede mě
kladeny a na které musím reagovat. Vedle toho mě naplňuje
spolupráce na zajímavých projektech, jakými jsou Časná defibrilace v Ústeckém kraji, Den
záchranářů, Hasiči pro školy,

Pro
Zdravotnickou
záchrannou službu Ústeckého
kraje začal Prokop Voleník pracovat již v roce 2004, tehdy ještě jako
záchranář.

Seniorská obálka, Den tísňové
linky a mnoho dalších.
Pracujete neustále na svém
sebezdokonalování?
Člověk by na sobě neměl přestat pracovat. Doba jde hodně
dopředu a člověk se musí umět
adaptovat na nové trendy a neustrnout. U tiskového mluvčího to platí dvojnásob. Za velmi
důležité považuji zpětnou vazbu
od mého okolí. Dříve jsem často
slýchával, že mluvím moc rychle
nebo se tvářím přísně na kame-

ru. Samozřejmě. Často hovořím
o vážných tématech, která jsou
mnohdy velmi smutná. Sděluji
informace o vážném úrazu či
úmrtí. V mém profesním životě jsem podporován kolegy
i rodinou, což je pro mne velmi
motivující. Každým dnem v pozici tiskového mluvčího se učím
nové věci a důležité je poučit se
z vlastních chyb.
Změnila se nějak vaše role
v koronavirovém období?
Kromě profese tiskového
mluvčího jsem stále aktivním
záchranářem, lektorem první
pomoci a koordinátorem krajské preventivně výchovné činnosti. Dvě poslední jmenované
činnosti se kvůli nouzovému
stavu nedaly vykonávat a pozici
výjezdového záchranáře jsem
teď na čas vyměnil za člena krizového štábu zdravotnické záchranné služby. Velmi úzce nyní
spolupracuji s kolegou Honzou
Trpišovským (pozn. vedoucí krizové připravenosti ZZSUK), se
kterým se podílím na zajištění
dostatečného množství specifických ochranných pomůcek a jejich distribuci po výjezdových
základnách v kraji. Samozřejmě
dále plním roli tiskového mluvčího a další úkoly spojené s touto
situací v rámci krizového štábu
vedení naší organizace.

Husitská ulice v Krupce s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie. Foto: Klaus Thuma

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje otevřené výběrové řízení
na obsazení funkce ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace
Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, IČO: 00360724

Charakteristika vykonávané činnosti:
• řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace
• funkční období na dobu neurčitou
Podmínky výběrového řízení:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• trestní bezúhonnost
• znalost českého jazyka
Požadavky na uchazeče:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
• minimálně 3 roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci
• znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku
• orientace v problematice kulturního dědictví, zejména muzejnictví, včetně příslušné legislativy
• velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
• samostatnost a časová flexibilita
• znalost jednoho světového jazyka na komunikační úrovni výhodou
• orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru výhodou
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
• označení výběrového řízení
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis
K přihlášce je nutno připojit:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech
profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné publikační činnosti
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran
• základní koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta 2021 – 2025 v rozsahu max. 5
normostran, s uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem a to s překladem
opatřeným doložkou s razítkem soudního překladatele (pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro
účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení
• kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici
Platové zařazení:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení, možnost osobního
ohodnocení.
Požadovaný nástup do funkce:
Dle dohody.
Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – GBR LN“
doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu od 19. 3. do 30. 6. 2020 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
Odbor kultury a památkové péče
Bc. Lenka Holavová
Velká Hradební 3118/48
tel. č.: +420 475 657 445
400 02 Ústí nad Labem
e-mail: holavova.l@kr-ustecky.cz
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Upozornění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Po ukončení
výběrového řízení bude dokumentace zaslána uchazečům zpět.
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Maturanty a žáky posledních učebních oborů čekají zkoušky

P

řesně dva měsíce a jeden den
trvalo, než se mohla Eliška
Kaiserová s Klárou Metelkovou
vrátit do školních lavic. Mají
před sebou velmi náročné období. Od prvního června čekají na
žákyně 4. ročníku oboru Cestov-

ní ruch na Střední škole obchodu, řemesel, služeb a Základní
škole, Ústí nad Labem, maturitní zkoušky.
Během dvouměsíčního vynuceného volna si musely zvykat
na úplně jiný režim učení. „Do-

Elišku Kaiserovou (vpravo) a Kláru Metelkovou, žákyně 4. ročníku
oboru Cestovní ruch, čekají v červnu maturity.

stávali jsme celkem dost úkolů,
hlavně z maturitních předmětů.
Psali jsme i testy. Plus k tomu
jsme ještě měli online výuku
s učiteli, kteří nám v případě nejasností v probírané látce pomáhali,“ shrnuje Eliška Kaiserová
s tím, že rozhodně lepší formou
učení je pro ní živá interakce ve
škole s učiteli.
Bezprostředně po březnovém uzavření škol se nevědělo,
zda se ještě tento školní rok
školy otevřou a zda budou mít
žáci šanci vůbec odmaturovat.
Teď už má konec školního roku
pro maturanty jasné obrysy.
Zkouška z dospělosti se blíží.
„Jakmile jsme se dozvěděli, že
můžeme do školy, byla to pro
nás dobrá zpráva. Nejen, že
jsem se těšila na kamarády, ale
hlavně jsem uvítala, že nám
mohou osobně pomáhat učitelé s přípravou na maturitu.
Nejvíc se bojím maturity z matematiky, ale snad to všechno
dobře dopadne,“ přeje si Klára
Metelková, kterou čeká 1. červ-

Studenti Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem
vyhráli celostátní soutěž, navrhli inovativní projekt

Ú

stečtí gymnazisté uspěli
se svým projektem „Nová
tvář Úštěckého potoka“ ve finále
osmého ročníku soutěže Navrhni projekt. Jejich vítězná práce
upozorňuje na aktuální problém
sucha v krajině a na nutnost
jeho řešení. Jednou z cest je revitalizace říčních toků tak, aby
docházelo k většímu zadržování
vody v krajině. V celostátním
finále, které letos proběhlo formou on-line videokonference, se
utkalo osm týmů, které zvítězily
v regionálních kolech. Celkem se

do soutěže zapojilo více než sto
týmů středoškoláků z celé České
republiky.
U vítězného projektu porota
ocenila jednak aktuálnost tématu, jednak odborné zpracování
celého projektu, který by mohl
být bez větších problémů předložen ke skutečné realizaci.
„Opravdu oceňuji, jaká nelehká témata si studenti vybrali a jak
je zpracovali. Značná část finálových projektů se dotýkala řešení
problémů životního prostředí.
Ukazuje se, že toto téma je mezi
mladými lidmi opravdu velice
důležité. Zbylé projekty pak poukazovaly na další aktuální témata dnešní doby – sociální integraci seniorů a pravidla chování na
internetu,“ uvedla k finálovým
projektům Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů
a mezinárodních vztahů.

Na druhém místě se umístil
projekt propagující elektromobilitu, na kterém porotci
ocenili rovněž jeho odborné
zpracování, ale také opravdový entuziasmus, se kterým byl
projekt prezentován. Na třetím
místě se umístil projekt řešící snížení oxidu uhličitého ve
třídách a zlepšení koncentrace
studentů. I tento projekt vynikal odborností svého zpracování.
Osmého ročníku soutěže se
zúčastnilo 103 až čtyřčlenných
týmů ze středních škol napříč
Českou republikou. Jejich projekty pokrývaly celou škálu
oblastí podporovaných z evropských fondů, jako je např.
podnikání, doprava, životní
prostředí či zamezení sociálnímu vyloučení. Do finálového
kola se probojovaly vždy dva
týmy ze čtyř regionálních kol.

Život v dětském domově v době koronavirové krize

K

vůli pandemii COVID-19 je
několik týdnů dětský domov
v preventivní, dobrovolné karanténě. Děti nejezdí na pobyty mimo
zařízení a nemají ani vycházky
(veškerý svůj čas tráví v areálu
dětského domova). To klade zvýšené nároky především na denní
vychovatele. Ti se o děti musí reálně starat dvanáct hodin denně.
Vzhledem k tomu, že v každé
skupině je osm dětí různého věku,
je práce velmi náročná. Zejména
pak při plnění úkolů zadaných
školou. Vychovatelé se dopoledne
mění v učitele, odpoledne se musí
postarat o volný program dětí.
Vzhledem k tomu, že děti neopouštějí areál, je to práce velmi náročná. Nemluvě o tom, že všichni
vychovatelé už odsloužili desítky
přesčasových hodin. Výchovní
pracovníci se společně s dětmi

snaží ve svém volném čase opětovat pomoc druhým tím, že také šijí
roušky či pečou koláče pro ozbrojené složky, které v současné době
hlídají hranice.
Rovněž se v našem dětském
domově změnila hygienická
opatření, která jsou spojená se
současnou krizovou situací. Děti
a zaměstnanci nosí roušky, k dispozici je dezinfekce rukou. Pomohl nám i Nadační fond Albert, jehož prostřednictvím jsme získali
generátor ozonu. Ten dezinfikuje
rodinné skupiny a společné prostory dětského domova. Náročnou situaci zvládáme a doufáme,
že se již v brzké době budeme
moci vrátit k normálu.
Velké díky patří všem našim
zaměstnancům a dalším lidem,
kteří v této nelehké době s plným
nasazením pomáhají potřebným.

Děkuji Nadaci Terezy Maxové,
Tomášovi Slavatovi, NF Albert
a občanům Lipové, kteří pro naše
děti šili látkové roušky a dalším
lidem, kteří nám v této nelehké
době pomáhají. V neposlední řadě
děkuji našemu zřizovateli Ústeckému kraji, který od počátku krizového období s naším dětským
domovem spolupracuje, nabízí
pomoc a zásobuje nás ochrannými pomůckami a dezinfekcí.
Dětský domov v Lipové
u Šluknova je nejsevernějším
dětským domovem v České
republice. Žije zde v sedmi rodinných skupinách 56 dětí,
o které se stará 42 zaměstnanců
(vychovatelé, tety noční, kuchařky, údržbáři, sociální pracovnice aj.).
Zpracoval: Leoš Moravec, ředitel DD a ŠJ Lipová u Šluknova

na písemná část maturitních
zkoušek.
I pro ředitele Střední školy
obchodu, řemesel, služeb a Základní školy Pavla Caitamla
je příjemný pocit, když může
v budově opět přivítat žáky, byť
za velmi omezených podmínek.
Standardní výuku nahradila
prezenční konzultace žáků s učiteli. „Opakují se hlavně maturitní témata. Sice je docházka
dobrovolná, ale do školy a na
odborný výcvik ve školních podmínkách přišlo 90 procent žáků
posledních ročníků,“ uvádí ředitel, jemuž bude letos končit ze
tří maturitních a učebních oborů
stovka žáků.
Na škole od znovuotevření
dodržují pokyny ministerstva
školství. Každý žák musel před
příchodem do školy odevzdat
čestné prohlášení, ve kterém
musel splňovat několik bodů,
roušky jsou samozřejmostí. Ve
třídách jsou lavice tak, aby byla
dodržena daná hygienická pravidla. „Velká změna bude u prak-

Ředitel školy Pavel Caitaml pečlivě prostudoval nařízení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy o tom, jak správně postupovat ve školách při
závěrečných a maturitních zkouškách ve zbytku školního roku 2019/2020.

tických zkoušek u oborů Sociální
činnost a Pečovatelské služby,
jejichž žáci měli vykonávat praktickou zkoušku v pečovatelských
domovech a domovech pro seniory. To teď není možné. Zkoušky
budou probíhat u nás na škole,
kdy například pečovatelky si

upravují třídu na pokoj pro seniory,“ vysvětluje Pavel Caitaml,
ředitel školy a dodává: „V době
nouzového stavu již některá děvčata pracovala jako dobrovolnice
v těchto zařízeních pro seniory.
Načerpala ohromnou zkušenost.
A to mě hřeje u srdce.“

Školy v Ústeckém kraji čeká
pozvolný návrat žáků do školních lavic

P

ostupné uvolňování bezpečnostních opatření sou
visejících s onemocněním
COVID-19 se týká i škol v Ústeckém kraji. Zatímco mateřské
školy mohly fungovat za určitých hygienických podmínek
po celou dobu nouzového stavu
a záleželo pouze, po dohodě se
zřizovatelem, na rozhodnutí ředitele školy, do školních lavic se
od 11. 5. 2020 mohli vrátit také
žáci devátých tříd základních
škol a posledních ročníků škol
středních.

Od 25. 5. 2020 pak mohou
docházet do školy žáci prvního
stupně základních škol. Jenom
v Ústeckém kraji se jedná přibližně o 40 tisíc žáků. Docházka
je dobrovolná, záleží na rozhodnutí rodičů. Ve třídě může být
maximálně 15 žáků, každý žák
pak musí mít minimálně dvě
roušky na den a sáček na jejich
uložení. Důležité je, aby rodiče
žáků vyjádřili zájem o docházku
jejich ratolestí do školy.
Ostatní žáci se pravděpodobně vrátí do školních lavic až

v novém školním roce. „Všechny školy nyní čeká nelehké
období související s přísnými
hygienickými opatřeními a organizačními změnami. Podle
toho, jak hovořím s jednotlivými řediteli škol, jsem přesvědčen, že vše skvěle zvládnou,“
uvedl náměstek pro školství
Petr Šmíd.
Podrobnější informace k docházce žáků do školy v tomto
školním roce najdete na webových stránkách MŠMT a Ústeckého kraje.

MŠMT zveřejnilo termíny maturit a přijímacích zkoušek

M

inistr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil termíny maturitních a závěrečných zkoušek i jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
Harmonogram zkoušek - školní rok 2019/2020
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Ústecký kraj připravil výstavu Osvobození 1945
K
75. výročí konce 2. světové
války v Evropě vznikla ojedinělá výstavní prezentace pod
hlavičkou Muzea města Ústí nad
Labem. Projekt finančně podpořil Ústecký kraj.
Projekt si klade za cíl seznámit
veřejnost s dramatickými udá-

lostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje.
Prezentace je podle slov ředitele
Muzea města Ústí nad Labem
Václava Houfka připravena ve
spolupráci s místními archivy,
muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují

především události období měsíců dubna a května roku 1945,
které na našem území byly vůbec
nejdramatičtější.
Letecká válka, pochody smrti,
poslední dny nacistického režimu, pražská operace sovětské
armády a dalších spojeneckých

Rok 1945 a Ústí nad Labem po americkém bombardování.

vojsk na našem území v květnu
1945 i jednotlivé příběhy osvobození různých regionů dnešního Ústeckého kraje – to vše jsou
náměty jednotlivých kapitol.
Válečné události ale neskončily kapitulací nacistického Německa v noci z 8. na 9. května,
ale měly dohru také v aktech
msty na kolaborantech a zrádcích, v atmosféře plné násilí
a nejistoty.
I o těchto složitých tématech
každodenního života prvních
dnů míru je připravená výstavní
prezentace. Epidemická situace
ale ovlivnila přípravu programu
k 75. výročí konce 2. světové
války, takže vlastní výstavní prezentace bude k prohlédnutí či
ke stažení k dispozici pouze na
webech Ústeckého kraje, krajem zřizovaných muzeí a Muzea
města Ústí (www.muzeumusti.
cz) od 7. května. Od 12. května
by měly být ke zhlédnutí i menší
fotografické výstavy s tématem
konce 2. světové války v Ústí nad
Labem v muzeu a ve výstavní
síni Bludiště na Větruši.

Rotunda chomutovského nádraží po náletu v květnu 1945.

Sovětský tank u dnešní budovy muzea v Ústí nad Labem dne 9. května
1945.

Tragické zkušenosti nesmíme zapomenout

P

roč je důležité se k tématu
2. světové války stále vracet,
vysvětluje ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.

Ředitel ústeckého muzea
Václav Houfek na vernisáži výstavy Od Stalingradu do Prahy.

Proč si máme stále připomínat 2. světovou válku?
Tak, jak postupně odcházejí
poslední pamětníci dramatických dnů roku 1945, tak se také
ze sdílené společenské paměti

ztrácí zkušenosti a informace, které byly dlouhá desetiletí
vnímány jako běžně dostupné
a srozumitelné. Dnes jsou události 2. světové války známy spíše z filmových dokumentů nebo
hraných filmů, které ale nemohou nahradit naši vlastní místní
paměť a regionální dějiny. Proto
je důležité se k tématu 2. světové
války stále vracet a snažit se zprostředkovat tragickou zkušenost
našich předků současné a budoucí generaci obyvatel našeho
kraje. Musím také poděkovat Ústeckému kraji za zájem připomenout si touto formou výstavy 75.
výročí ukončení 2. světové války.
Jaká byla situace v kraji?
Dnešní Ústecký kraj byl od
října 1938 z větší části připojen
k nacistickému Německu, od
15. března 1939 byl okupován
i díl kraje, který pak patřil do
tzv. protektorátu. Na počátku
roku 1945 vrcholily poslední

křeče nacistického Německa,
které symbolizovaly tisíce válečných uprchlíků, válečných
zajatců nebo vězňů nacistických
koncentračních táborů. Právě
s posledními jmenovanými jsou
spojeny pochody smrti, které zanechaly v našem kraji hromadné
hroby obětí nacistické perzekuce.
Kdy začaly bojové operace?
Válku do našeho kraje přineslo již během roku 1944 letectvo.
Byla to především 8. americká letecká armáda, která vedla
vzdušné útoky proti významným
průmyslovým centrům, jako bylo
třeba Záluží u Mostu nebo proti
velkým městům jako bylo Ústí
nad Labem, které v dubnu 1945
přišlo o své historické centrum.
Pozemní boje proběhly kdy?
Ve dnech 6. až 11. května
1945, kdy proběhla Pražská
operace, poslední velká válečná operace v Evropě. Během ní
došlo k osvobození Ústeckého

kraje a celých Čech od nacistické
okupace. Ztráty spojeneckých
vojsk dosáhly počtu 52 000 vojáků, z nichž drtivou většinu tvořili
vojáci armády Sovětského svazu.
Vedle nich ale bojovali a umírali
také další spojenečtí vojáci z armád Československa, Rumunska nebo Polska. Podobně tomu
bylo i na území dnešního Ústeckého kraje, kde bojovali především sovětští vojáci a část Šluknovska, Ústecka a Litoměřicka
osvobodila 2. polská armáda.
Pak přišel konečně mír?
Bohužel, válka neskončila
kapitulací Německa v noci z 8.
na 9. května ani posledními boji
u nás 11. května. Válka byla všudypřítomná v myslích a v srdcích
milionů lidí, kteří teprve po jejím
skončení zjistili, jaké osudy němečtí nacisté přichystali jejich
blízkým. Po pomstě a trestu ale
volali i přeživší z nacistických
věznic a táborů smrti. V této at-

Německá armáda a civilisté opouští Ústí nad Labem (Masarykova
třída u Smetanových sadů) dne 9. května 1945.

mosféře se bohužel dařilo nejen
neodůvodnitelnému násilí a bezpráví, ale i kriminalitě a rabování.
Jak tedy válka skončila?
Druhá světová válka skončila
kapitulací Japonska počátkem
září 1945. Jako spojenecká země
bylo Československo ve válce
s Japonskem a řada jeho občanů
se podílela na japonské porážce, včetně těch, kteří pocházeli

z našeho kraje. Jde například
o vědkyni Lili Hornig. Ta patřila
do týmu vědců, který pro USA
zhotovil první jaderné zbraně.
Skutečný konec války byl podmíněn nejen vítězstvím, ale také
tím, že se lidé nakonec dokázali
vypořádat se zlem v sobě, což je
obdivuhodným odkazem našich
předků. Ti tím položili základy
světa, ve kterém dnes žijeme.

Udělat z chléva kavárnu? Dobrý nápad a zákazníci se rádi vrací

Ú

stecký kraj vypisuje každým rokem dotační titul
pro začínající podnikatele. Dnes
představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Impulsem byl nápad syna
a jeho ženy vybudovat z bývalého chléva provozovnu kavárny,
která bude nabízet širokou škálu kvalitních produktů a služeb,
ale především, která bude nabízet to, co se dle našeho názoru
vytrácí - osobní komunikace,
normálnost, vstřícnost, ochota,
dobrá nálada, jinými slovy zachovat známý citát Tomáše Bati
„náš zákazník, náš pán“. Lidé,
stejně jako my, mají rádi zábavu,
rádi se schází a my chceme, aby
se u nás naši zákazníci cítili dobře, uvolněně a aby se rádi vraceli.
Také jsme chtěli vybudovat provozovnu, která nabídne inovace,
které dnešní doba nabízí a vybízí

k jejich realizaci, provozovnu,
která „půjde s dobou“. Vzhledem k tomu, že k oboru mám
blízko, mám ráda nové výzvy
a jsem podnikavý a myslím si, že
pracovitý člověk, s realizací nápadu jsem neváhala.
Neměla jste obavu z rizika?
Obavu jsem neměla, protože
je známo, že když něco děláte poctivě a dobře, zákazníci to ocení
a rádi se vrátí, zakoupí si váš produkt, vaší službu. Vždyť i já jsem
zákazník. Snažím se těžit z toho,
s čím sama nejsem spokojená.
Ale samozřejmě jsme nohama
na zemi a s riziky jsme počítali
a v určitých věcech jsme se museli omezit, aby byla aktivována
tzv. zadní vrátka. Právě jedním
takovým krizovým obdobím
zrovna, a nejen my, procházíme,
ale věříme v návrat do běžného
způsobu života, návrat zákazníků a držíme všem podnikatelům
i zaměstnancům palce.

Jméno a příjmení:

Lenka Gabrhelová
(Kavárna bez minulosti)

Vzdělání:

střední s maturitou

Místo podnikání:

Strupčice

Předmět podnikání: hostinská činnost

Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Obtížné bylo vyjednávání
s úřady, ale nelze jim to vytýkat.
Je prostě taková doba. Budova,
kde jsme se pro její jedinečnost
(hospodářské stavení postavené
v r. 1932) rozhodli kavárnu vybudovat, byla a nebyla v katastru, a tak se muselo vše řešit tak,
jako byste začínali stavět na zelené louce. Člověku to ubírá síly
a nemalé finanční prostředky,
ale s tím jsme do toho šli. Chtěla
bych ještě uvést, že věta „je prostě taková doba“ je trošku klišé
- i když jsem ji použila - protože
při tom neskutečném byrokratickém kolotoči jsme paradoxně ve
státním archivu nalezli úplnou
původní dokumentaci k budově
z roku 1932, která je kompletně
v německém jazyce, projekt je na
voskovém papíře vypracovaný
ručně a zde se můžeme na množství dokumentů dočíst podmínky,
za kterých tehdy mohla být stavba realizována, výrazně se to od
dnešní doby nelišilo, takže onu
větu asi lidé používají po generace. Z uvedeného vyplývá, že budova v katastru od vystavení byla,
ale těžko po 80. letech hledat
chybu konkrétního úřadu. Vypořádali jsme se s tím tak, že jsme se
semkli, znovu omezili a šli jsme

za něčím, co nám bylo často rozmlouváno jako nereálné.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, myslím si, že když se rozhodnu něco vybudovat, nemůžu
se spoléhat na finanční podpory, ale samozřejmě jakákoliv
podpora v nemalé míře pomůže
a faktem je, že finanční podpora může u člověka nápad teprve
probudit anebo ho může motivovat svůj nápad uskutečnit,
takže jakákoliv i sebemenší podpora dle mého názoru má smysl.
Nutno uvést, že k vybudování
kavárny nám ve velké míře pomohli známí, přátelé a stavební
a jiné firmy např. ze Strupčic,
Malého Března apod., kde stále
funguje vzájemná podpora a pomoc. Za to jim patří velké díky
a poděkování náleží i dotčeným
úřadům za jejich profesionalitu.
K čemu jste dotaci především využila?

Kavárna má útulný interiér.

Původně jsme chtěli dotaci využít na vybudování bezbariérové
toalety a de facto bezbariérovosti
celé kavárny včetně terasy, ale na
dotaci jsme dosáhli až o rok později. Uvedené jsme tedy vybudovali z vlastních zdrojů a dotace
nám následně velmi pomohla
v nákupu interiérových prvků
jako dřevěné dveře, dostavbu zastřešení a k zdokonalení bezbariérového vstupu kavárny, kde
bude možné ponechat kočárky
maminek s dětmi, a v neposlední
řadě jsme z dotace pořídili část
vybavení, jako jsou dřevění stoly,
židle, chladící vitrína apod. Krajskému úřadu Ústeckého kraje
děkuji za podporu.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Kavárnu chceme rozšiřovat
a to jak kapacitně, tak z hlediska služeb. Dále zavádíme inovace, kdy jsme za pomocí přátel
a personálu vytvořili aplikaci
a věrnostní systém, díky čemuž

se naše služby zákazníkovi
usnadní a pobyt v kavárně mu
může zpříjemnit. Jedná se např.
o nákup bez hotovosti pomocí
čipové karty nebo přívěsku, což
ocení především děti při nákupu zmrzliny apod., ale určitě jej
ocení i dospělí. Dále pro uživatele aplikace příchozí notifikace
o aktualitách, akcích, možnost
navazování přátelství za pomoci aplikace, rezervační systém
a též objednávkový systém od
stolu kavárny anebo z domova či
při cestě do kavárny. V kavárně
bude též k dispozici u každého
stolu nabíjení různých druhů
mobilních zařízení, což ocení
nejen cyklisté.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Až uslyší větu „v dnešní době
je těžké nebo složité začít podnikat“, ať tato slova neberou v potaz. Žádná jiná doba přece není.
Jsme to my, jsou to oni, začínající podnikatelé. Tady a teď.

Ústecký kraj
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Svaz Vietnamců věnoval Ústeckému kraji pro Krajskou Výrobce Staré myslivecké daroval
stovky litrů desinfekce
zdravotní finanční dar ve výši 800 tisíc korun
ezi společnosti, které se v Olomouckém kraji, kde dnes

S

vaz Vietnamců v Ústeckém kraji předal hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi
pro společnost Krajská zdravotní, a. s.
finanční dar ve výši 800 tisíc korun na
nákup plicních ventilátorů a dalších přístrojů potřebných v boji proti pandemii
COVID-19. Kromě finančního daru věnovala vietnamská komunita Ústeckému
kraji také 950 kusů osobních ochranných
pomůcek.
Celou sbírku inicioval a zastřešil Svaz
Vietnamců v Ústeckém kraji. V rámci
jednotlivých okresních svazů se vybralo
celkem 800 tisíc korun. Částku 471 450
korun, která byla posbírána v okrese Teplice, Ústí nad Labem a Most, již vietnamská komunita jednotlivým nemocnicím
v těchto oblastech předala. Zbylá částka,

Na snímku zleva: Radek Černý, Jitka Sachetová, Stanislav Rybák, hejtman Oldřich Bubeníček a zcela vpravo Pavel Vodseďálek.

kterou společnost Krajská zdravotní,
a. s. obdržela, bude využita k nákupu
zdravotnických přístrojů. Celkem 120
tisíc korun připadne Nemocnici Teplice
na nákup plicního ventilátoru. 100 tisíc korun je určeno pro Nemocnici Most
na nákup ozonového generátoru a zbylá
částka poputuje do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ta za ně nakoupí
plicní ventilátory.
Kromě finančního daru věnoval svaz
Ústeckému kraji také osobní ochranné pomůcky, a to konkrétně 250 kusů
ochranných obleků, 120 kusů ochranných brýlí, 150 kusů respirátorů FFP2,
400 kusů látkových roušek a 80 kusů
desinfekčních gelů na ruce. Vietnamská
komunita v regionu projevila soudržnost
již dříve. Nemocnicím, ale i zařízením poskytujícím sociální služby, například domovům pro seniory nebo dětským domovům, darovala celkem 45 tisíc kusů ručně
šitých roušek. V některých okresech darovala těmto institucím také drobné občerstvení a nápoje.
„Chtěl bych Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji i jednotlivým okresním svazům,
které se na sbírce podílely, nesmírně poděkovat za jejich solidaritu. Díky nim i dalším lidem, kteří nezištně pomáhají v situ-

Rada Ústeckého kraje
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Regionálního muzea v Teplicích,
příspěvkové organizace

Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, IČO: 00083241
Charakteristika vykonávané činnosti:
• řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace
• funkční období na dobu neurčitou
Podmínky výběrového řízení:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• trestní bezúhonnost
• znalost českého jazyka
Požadavky na uchazeče:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým
pobytem v ČR
• minimálně 3 roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci
• znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace
územního samosprávného celku
• orientace v problematice kulturního dědictví, zejména muzejnictví,
včetně příslušné legislativy
• velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
• samostatnost a časová flexibilita
• znalost jednoho světového jazyka na komunikační úrovni výhodou
• orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů
výhodou
• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru
výhodou
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
• označení výběrového řízení
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis
K přihlášce je nutno připojit:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe,
členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako
přílohu přehled případné publikační činnosti
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran
• základní koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta
2021 – 2025 v rozsahu max. 5 normostran, s uvedením strategie
a harmonogramu plnění vizí a cílů
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem a to s překladem opatřeným doložkou s razítkem
soudního překladatele (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních
údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu
trvání výběrového řízení
• kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici
Platové zařazení:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě; příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Požadovaný nástup do funkce:
Dle dohody.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – RM TP“
doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu od 19. 3. do 30. 6.
2020 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
Odbor kultury a památkové péče
Bc. Lenka Holavová
Velká Hradební 3118/48
tel. č.: +420 475 657 445
400 02 Ústí nad Labem
e-mail: holavova.l@kr-ustecky.cz
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím
datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Upozornění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána
uchazečům zpět.

M

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s předsedou Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji Van Minh Trinhem a druhý zleva generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Petr Fiala.

acích ohrožujících život, se nám úspěšně
daří bojovat s takovými nebezpečími, jako
je pandemie koronaviru. Za pomocí takových lidí se nám situace kolem COVID-19
mnohem lépe zvládá. Mezi vietnamskou
komunitou mám mnoho přátel a musím
říci, že to jsou skvělé osobnosti a druzí jim
nejsou lhostejní,“ vyjádřil se k mimořádnému daru vietnamské komunity hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Navíc krajský klub zastupitelů KSČM
věnoval infekčnímu oddělení ústecké Masarykovy nemocnice 150 tisíc korun.

Zájem o elektromobilitu stoupá,
v regionu je šestnáct dobíjecích stanic

V

Ústeckém kraji neustále
stoupá zájem o elektromobilitu, důkazem toho je nejen
zvyšující se počet vlastníků elektromobilů, ale také dobíjecích
stanic. V regionu se v současné
době nachází již 16 dobíjecích
stanic Skupiny ČEZ, z toho 12
rychlodobíjecích.
Zvyšující se počet elektromobilů v regionu souvisí mimo jiné
s projektem Elektromobilita
v Ústeckém kraji, v rámci kterého společnost ČEZ ve spolupráci
s Ústeckým krajem podporuje
rozvoj bezemisního způsobu
dopravy. V rámci Smlouvy o vzájemné spolupráci dostal Ústecký kraj od společnosti ČEZ
již v letech 2018 a 2019 pro své
příspěvkové organizace v oblasti
sociální a školství na čtyři desítky
elektromobilů. I v letošním roce
bude elektromobilita v regionu
podpořena. Kraj obdrží od společnosti ČEZ pro své příspěvko-

vé organizace dar ve výši 25 milionů korun formou věcných darů
v podobě dalších elektromobilů.
Jeden z posledních přírůstků
rychlodobíjecích stanic se nachází u McDonald´s na odpočívadle D8 - Siřejovice ve směru
na Prahu. Další jsou u elektráren
Ledvice a Prunéřov, v Hrušovanech-Vysočany u D7, u teplického Kauflandu, v Děčíně u KFC
a hned dvakrát před Teplárnou
Trmice. Dále v areálu Autodromu
Most, dvě jsou v témže městě na
parkovišti u McDonald´s. Jedna
z rychlodobíjecích stanic je v Litoměřicích. Standardní dobíjecí
stanice se nacházejí buď samostatně nebo v kombinaci s rychlodobíjecími v Hrušovanech-Vysočany, opět u elektráren Prunéřov
a Ledvice, v Chomutově (Zborovská ulice), Klášterci nad Ohří
(Chomutovská ulice), na Autodromu Most, v teplickém OC Galerie a v ústeckém OC Forum.

krátce
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a webových stránkách Ústeckého kraje přibyl podweb s názvem
OBNOVA KRAJE. Je to portál, kde lze
najít informace o možné pomoci, poradenství a dotačních titulech na pomoc při překonávání nejhorších následků pandemických opatření. Pomůže se zorientovat ve
struktuře dostupných opatření ve všech oblastech ekonomických
aktivit. Na portálu Obnova kraje jsou odkazy na speciální weby
jednotlivých ministerstev a institucí, přehled možné pomoci ze
státních, krajských i nadačních prostředků a také důležité kontakty pro poradenství. Více na https://www.kr-ustecky.cz/obnova.asp

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a jeho první náměstek
Martin Klika se v ústecké části Brná
zúčastnili slavnostního předání nového kajutového hlídkového člunu policistům poříčního oddělení Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje.
Ten byl pořízen z finančního daru od
Ústeckého kraje v celkové výši čtyři
milióny korun. Předání speciálně vybaveného člunu proběhlo v prostorách poříčního oddělení Odboru
služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Akce se za Ústecký kraj zúčastnili Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje a jeho první náměstek Martin Klika. Za
Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje byl přítomen krajský
policejní ředitel Jaromír Kníže a jeho náměstek pro vnější službu Petr Sytař. „Ústecký kraj poskytl Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje dotaci. Učinil tak na základě žádosti ředitele
krajského ředitelství, který tuto částku potřeboval k nákupu nového kajutového hlídkového člunu, protože jeden ze dvou člunů,
jimiž krajské ředitelství disponovalo, vypověděl službu,“ sdělil
k finančnímu daru Martin Klika.

zapojily do nezištné a dobrovolné pomoci těm nejpotřebnějším v době pandemie, patří
palírna U Zeleného stromu. Ta
darovala stovky litrů desinfekce
domovům důchodců v Ústeckém
kraji a také pomohla vybavit lihem
ústeckou nemocnici a univerzitu.
S generálním ředitelem palírny
Pavlem Kadlecem se sešel náměstek hejtmana Zdeněk Matouš.
„Velmi si ceníme rychlé a účinné pomoci, kdy ta nejohroženější
místa, tedy domovy důchodců,
byly v krátkém čase a bezplatně ze strany palírny U Zeleného
stromu vybaveny tolik potřebnou
desinfekcí. Je to pomoc velmi vítaná v těžké době a já věřím, že
se nám podaří dobré vztahy prohloubit i v časech klidných, třeba
propagací značky historicky spjaté s naším krajem,“ řekl Zdeněk
Matouš, náměstek hejtmana pro
regionální rozvoj a cestovní ruch.
Dezinfekci darovala v dubnu
společnost 22 domovům důchodců v regionu v 74 pětilitrových
kanystrech, celkem tedy 370 litrů.
Dále byly obdarovány domovy

společnost vyrábí. Další dar směřoval do ústecké nemocnice, které
obdržela 75 litrů 80% lihu k přípravě další desinfekce, 30 litrů získala také ústecká univerzita UJEP.
„Situace v České republice byla
a je vážná, nemocnice často nevěděly, kdy budou mít zajištěné
dodávky desinfekce. Palírna U Zeleného stromu tedy využila svých
zásob a vedle svých tradičních
produktů začala stáčet i osmdesátiprocentní konzumní líh, který
desinfekci může nahradit. Zdarma jsme ho rozvezli do nemocnic,
přestože jsme od státu nedostali
odpuštění spotřební daně,“ vysvětlil generální ředitel Pavel Kadlec.
Palírna U Zeleného stromu
v Prostějově má pětisetletou tradici ve výrobě destilátů. Tento název
nese společnost od roku 2017, kdy
se tak přejmenoval přední výrobce
lihovin v zemi, společnost Granette & Starorežná Distilleries. Ta vyrábí i likér Stará myslivecká, historicky spjatý s Ústeckým krajem,
s likérkou v Krásném Březně. Také
díky tomuto spojení míří pomoc
palírny právě do Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Severočeské galerie výtvarného umění
v Litoměřicích, příspěvkové organizace
Michalská 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00083259

Charakteristika vykonávané činnosti:
• řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace
• funkční období na dobu neurčitou
Podmínky výběrového řízení:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• trestní bezúhonnost
• znalost českého jazyka
Požadavky na uchazeče:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým
pobytem v ČR
• minimálně 3 roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci
• znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace
územního samosprávného celku
• orientace v problematice kulturního dědictví, zejména muzejnictví,
včetně příslušné legislativy
• velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
• samostatnost a časová flexibilita
• znalost jednoho světového jazyka na komunikační úrovni výhodou
• orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů
výhodou
• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru
výhodou
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
• označení výběrového řízení
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis
K přihlášce je nutno připojit:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe,
členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako
přílohu přehled případné publikační činnosti
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran
• základní koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta
2021 – 2025 v rozsahu max. 5 normostran, s uvedením strategie
a harmonogramu plnění vizí a cílů
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem a to s překladem opatřeným doložkou s razítkem
soudního překladatele (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních
údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu
trvání výběrového řízení
• kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici
Platové zařazení:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě; příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Požadovaný nástup do funkce:
Dle dohody.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – SGVU LT“
doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu od 19. 3. do 30. 6.
2020 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
Odbor kultury a památkové péče
Bc. Lenka Holavová
Velká Hradební 3118/48
tel. č.: +420 475 657 445
400 02 Ústí nad Labem
e-mail: holavova.l@kr-ustecky.cz
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím
datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Upozornění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána
uchazečům zpět.

Ústecký kraj
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Úložiště Richard oslavilo 55 let v provozu
N

acistická podzemní továrna
–
nejznámější
a nejděsivější kapitola historie
někdejšího vápencového dolu
Richard. Kromě toho, že stále
přitahuje pozornost zájemců
o dějiny 2. světové války, slouží
už mnoho let jako úložiště radioaktivních odpadů.
Původně to byl vápencový
důl, potom továrna, kde vězni
za nelidských podmínek pracovali pro nacistickou Třetí říši.
Nejnovější kapitola lokality nedaleko Litoměřic se začala psát
v roce 1964, kdy část komplexu
nazvaná Richard II začala fungovat jako úložiště radioaktivních odpadů. Dnes je pod správou SÚRAO (Správa úložišť
radioaktivního odpadu) a končí

zde tzv. institucionální odpady,
tedy například vyřazené radioaktivní zářiče jako požární
hlásiče nebo hladinoměry, ale
také kontaminovaná suť, plasty
a papír.
Odpady jsou umístěné ve
stolitrových sudech, ty se pak
vkládají do větších, dvousetlitrových, a prostor mezi nimi se
vyplní betonem. Vnější stěna
ochranného sudu je pozinkovaná a natřena antikorozním
přípravkem. Takových sudů je
v prostorách bývalého dolu ročně uloženo průměrně 400.
Uložiště Richard se nachází
nad hladinou podzemních vod,
je klasifikováno jako podpovrchové, a po celý rok je v něm
stálá teplota 10°C. Celkový ob-

Zaměstnanci kontrolují odpad.

květen 2020
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali kostel Vzkříšení Páně
v Terezíně. Na výhru se může
těšit: František Plička z Ústí
nad Labem, Marta Ziková
z Jirkova a Bohunka Dlouhá
z Velkého Šenova. Výhercům
gratulujeme.

Historický snímek dolu Richard.

jem využívaných prostor dolu
Richard II přesahuje 19 000 m3.
Kapacita ukládacích komor je
10 250 m3 a v současné době
je naplněna asi ze 79 %. Pravě
navýšení ukládací kapacity bylo
hlavním motivem již probíhající
rekonstrukce tohoto uložiště.
Ve všech svých činnostech
klade SURAO důraz na bezpečnost a stejně je tomu i v případě
Richarda, který ve svém oboru
naprosto vyhovuje náročným
mezinárodním
standardům.
V areálu úložiště a jeho blízkosti jsou na šestnácti místech odebírány vzorky podzemních vod.
Stále a dlouhodobě se tak
ověřuje, že hodnoty naměřené

na hranici areálu odpovídají
hodnotám přírodního pozadí,
a úložiště Richard na své okolí a lidi v něm žijící nemá vliv.
Ostatně areál bývalého dolu
spadá do Chráněné krajinné
oblasti České středohoří, která
patří z hlediska rozmanitosti
rostlinných a živočišných druhů
k nejbohatším v Čechách.

Dnešní hádanka nás přiláká do okresu Ústí nad Labem.
V jeho okolí naleznete mnoho
zajímavých historických staveb,
a tak není divu,
že i drobné stavby jsou v zájmu
pozornosti
návštěvníků
této
části Ústeckého
kraje. Památka,
kterou dnes hledáme, patří mezi
objekty,
které
byly vybudovány
v období secese.

V současné době se vlastník
této památky snaží objekt zachránit. Ústecký kraj vyčlenil
na obnovu střechy ve svém dotačním Programu na záchranu
a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje
pro rok 2019 celých 200 000,Kč. Poznáte, o jakou památku
se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 17. června 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
Všechny příspěvkové organizace Ústeckého kraje jsou již
znovuotevřené, ohledně novinek sledujte jejich webové stránky
a Facebook. Děkujeme.

Lidé vyběhali v rámci Virtual Charity Run 180 tisíc korun Den záchranářů Ústeckého kraje

V

dubnu pomáhali lidé z celé
České republiky pohybem
v rámci charitativní akce Virtual
Charity Run.
Účastníci mohli běhat kdekoli
napříč Českem na trasách 5 km,
10 km a 21 km. Kdo nechtěl běžet, mohl jen přispět. Odměnou

byla kromě dobrého pocitu z pomoci a pohybu také možnost získat certifikát se svým jménem,
medaili nebo funkční tričko.
Mezi běžci a podporovateli
bylo také několik elitních sportovců a osobností. Mimo jiné
David Vaš, Jiří Csirik, Marcela
Joglová, Jiří Ježek nebo většina
minulých vítězů závodů Milada
Run. Do akce se zapojilo celkem
1 200 běžců, kteří přispěli částkou 180 000 Kč.

Výtěžek v symbolické výši
111 111 Kč byl věnován infekčnímu oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.
Zbylá částka poslouží pečovatelské službě v Ústí nad Labem na
nákup tří kusů generátorů ozonu pro dezinfekci svých prostor.
Virtual Charity Run připravili
organizátoři sportovního seriálu
Milada Tour. „Díky našim odloženým závodům jsme se snažili
rozhýbat veřejnost trochu ne-

zvyklým způsobem. Hlavní myšlenkou však bylo pomoci tam,
kde je to aktuálně nejvíce třeba.
Primárně jsme chtěli ocenit naše
zdravotníky za jejich maximální
úsilí v boji s koronavirem. Moc
děkujeme všem, kteří přispěli
nebo nás podporovali a věříme,
že se všichni setkáme 2. srpna
na Milada Run a 15. srpna při
Cyklozávodě Milada,“ zmínil za
organizátory ředitel Tour Michal
Neustupa.

ani krajské Dožínky nebudou

Ú

stecký kraj se vzhledem
k přetrvávajícím opatřením
v souvislosti s onemocněním
COVID-19 rozhodl zrušit dvě
tradiční akce, které každoročně
přilákají do regionu tisíce návštěvníků. Neuskuteční se tak
akce v Chomutově u Kamencového jezera, kde se měl dne
20. června konat Den záchranářů Ústeckého kraje.
„Po náročném období, ve
kterém jsou maximálně vytíženi všichni pracovníci krajského
integrovaného
záchranného
systému, jim chceme dopřát čas

na odpočinek. Prezentovat jejich
práci a poděkovat jim za to, co
pro nás každodenně dělají, bude
jistě příležitost později. Akce se
tedy odkládá na příští rok,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.
Zrušeny musely být i tradiční krajské Dožínky v městysu
Peruc v původním plánovaném
termínu 5. září. „Jde o krásnou
akci, kterou jsem pravidelně
navštěvoval s celou rodinou.
Bohužel, i tuto akci odkládáme
s ohledem na bezpečnost a zdraví obyvatel na příští rok,“ doplnil
hejtman.

Letošní Den záchranářů se neuskuteční. O akci je vždy velký zájem
u návštěvníků.

křížovka o ceny

O

tázka Měla státní vlajka v době protektorátu modrý klín?
byla tajenkou naší dubnové křížovky. Odpověď na ni byla:
ne, neměla. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje
dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Eliška Chrobáková z Rumburku,
Jan Parkos z Lovosic, Květoslava Svačinová z Chomutova, Magdalena Hradecká z Děčína a Jarmila Němečková z Teplic. Všem
k výhře upřímně blahopřejeme! I naše květnová 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 17. června, 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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