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Čtyři osobnosti Ústeckého kraje obdržely Cenu hejtmana

slovo hejtmana

Vážení a milí spoluobčané,
naposledy vás zdravím v úvodníku
zpravodaje Ústeckého kraje, krajských novin, ze kterých jsem k vám
promlouval po dobu osmi let v obou
mých volebních obdobích ve funkci
hejtmana Ústeckého kraje.
Osm let z dosavadní dvacetileté
historie existence krajských samospráv je poměrně dlouhá doba. Za
tu dobu mi přirostl Ústecký kraj ještě více k srdci, než když jsem působil
v komunální a krajské politice na
jiných volených pozicích.
Funkci hejtmana jsem vykonával
vždy s maximální pokorou a úctou
ke všem obyvatelům našeho krásného regionu. Myslím, že bychom měli být právem hrdí na region, ze kterého pocházíme, ve
kterém žijeme s našimi rodinami, pracujeme a snažíme se jej zvelebovat a úspěšně rozvíjet pro budoucí generace.
Do vínku osud našemu regionu dal překrásnou přírodu, bohatou historii a energetický potenciál. Zároveň si s sebou nese také
mnoho neblahých následků ze své minulosti. Věřím, že i pro mé
nástupce bude Ústecký kraj vším, srdeční záležitostí, pro kterou
budou pilně a ochotně pracovat, aby se nám všem dařilo a žilo spokojeně v regionu, který je tak rozmanitý a tolik různorodý.
Uvědomoval jsem si to pokaždé, když jsem měl možnost cestovat po našem kraji a navštěvovat spousty nádherných akcí, které
lidé pořádají pro sebe i své okolí. Je to pouto, od kterého se nemůžete odtrhnout.
Uvědomujme si to a připomínejme si to zas a znovu, protože
největším bohatstvím našeho regionu jste právě vy všichni, obyvatelé Ústeckého kraje, kteří naplňujete jeho kulisy a ve městech, na
venkově i v přírodě dodáváte těmto kulisám životadárnou energii.
Bez vás by Ústecký kraj nemohl být a hejtman, celá Rada a Zastupitelstvo, úředníci krajského úřadu, ti všichni jsou tu pro vás.
Chtěl bych vám všem popřát pevné zdraví, pozitivní náhled na
svět, radost ve společnosti vašich blízkých a pevnou víru v to, že
společnými silami se dá překonat leccos.
Ústecký kraj je v našich srdcích a především je tu vždy pro vás.
S pozdravem Oldřich Bubeníček

Krajský úřad pomáhá s trasováním

K

rajský úřad Ústeckého kraje zřídil call centrum pro
trasování kontaktů osob nakažených nemocí COVID-19.
Chce tak pomoci přetíženým
hygienikům. Zatím bude v centru pracovat na směny devět
zaměstnanců úřadu. Hygienici

zaměstnance úřadu pro trasování kontaktů pozitivních osob
proškolili. Call centrum zahájilo
ostrý provoz ve středu 7. října,
fungovat by mělo nejméně do
konce listopadu. Techniku a vybavení uvolnil krajský úřad ze
svých skladů.

Ocenění, zprava: Zdeněk Chrdle, Martina Chodacká, Zdeněk Havel a Jan Zástěra.

C

eny hejtmana Ústeckého
kraje za rok 2019 byly předány čtyřem vynikajícím osobnostem za jejich mimořádné
zásluhy o rozvoj Ústeckého
kraje. Laureáti převzali z rukou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
pamětní list a šek na finanční
odměnu ve výši 50 tisíc korun.
„Jsem rád, že jsem i letos mohl
ocenit další významné osobnosti, které se v různých oblastech
zasazují o rozvoj i propagaci Ústeckého kraje. Věřte mi, že je to
činnost záslužná a obdivuhodná. Proto si právem zaslouží naší
úctu,“ sdělil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Cena hejtmana Ústeckého
kraje za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje se letos udělovala již podeváté. Slavnostní
předání proběhlo v prostorách
Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem nejen za pří-

tomnosti představitelů kraje, ale
i ředitelky knihovny Jany Linhartové. Součástí programu byl
také komorní koncert v podání
flétnového dua Anny Seifertové
a Kristýny Jarošové.
Cenu hejtmana
Ústeckého kraje
za rok 2019 získali:
V oblasti regionálního rozvoje Ing. Zdeněk Chrdle
Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel a jednatel společnosti
AŽD Praha, s. r. o., se stal významnou osobností faktického
provedení rozsáhlé modernizace železniční tratě Lovosice
– Most, známé jako Švestková
dráha. Obyvatelům Ústeckého
kraje tak umožnil znovu využívat pohodlně a spolehlivě železniční dopravu na trati, která již
upadala v zapomnění.

V oblasti sociální a zdravotní MUDr. Martina Chodacká
MUDr. Martina Chodacká je
primářka dvou onkologických
oddělení v ústecké Masarykově
nemocnici a zároveň nově zmodernizovaného onkologického
oddělení nemocnice v Chomutově. Pod jejím vedením došlo
v posledních letech k významnému zlepšení kvality a úrovně
onkologické péče poskytované
obyvatelům Ústeckého kraje.
Publikuje v odborných časopisech, vede odborné prezentace
a organizuje krajské edukační
semináře.
V oblasti kultury Mgr. Jan
Zástěra
Mgr. Jan Zástěra je skladatel,
badatel a dirigent Hudby Hradní
stráže a Policie České republiky.
V loňském roce napsal pro českou národní pouť do Vatikánu
liturgické dílo „Římské mše“,

jehož provedení zde dirigoval.
Je autorem cyklu kantát „České nebe“ o českých světcích, do
něhož průběžně přidává nové
skladby, a zakladatelem Trautzlovy umělecké společnosti
a souboru Collegium Hortense,
s nimiž objevuje a reprodukuje
díla zapomenutých autorů z Ústeckého kraje.
V oblasti vědy a výzkumu
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Havel,
CSc. působí jako emeritní rektor
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem (UJEP) a děkan fakulty zdravotnických studií na
téže univerzitě. Výrazně zintenzivnil a rozšířil spolupráci fakulty s Krajskou zdravotní, a. s. Po
dobu jeho řízení bylo založeno
dalších 8 klinik. Podílel se také
na přípravě ustanovení UJEP,
která byla slavnostně založena
28. září 1991.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje

V

e volbách do Zastupitelstva
Ústeckého kraje zvítězilo
hnutí ANO 2011, které získalo
celkem 25,88 % hlasů. Celkem
v krajském zastupitelstvu zasedne
osm politických stran, politických
hnutí nebo koalic. Volební účast
v Ústeckém kraji dosáhla 31,3 %,

což je téměř o 2,5 % více než v roce
2016. Z celkového počtu 647 214
oprávněných voličů odevzdalo
platné hlasy 199 913 voličů.
Kromě vítězného hnutí ANO
2011 (ANO) se ziskem 25,88 %
hlasů a 17 mandátů v krajském
zastupitelstvu zasedne rovněž
Občanská demokratická strana
(ODS) se ziskem 12,37 % hlasů a 8 mandáty, STAROSTO-

VÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) se
ziskem 11,17 % a 7 mandáty,
Česká pirátská strana (Piráti)
se ziskem 10,09 % a 6 mandáty, Svoboda a přímá demokracie (SPD) se ziskem 8,94 % a 5
mandáty, Komunistická strana
Čech a Moravy (KSČM) se ziskem 6,26 % a 4 mandáty, koalice
Spojenci pro kraj se ziskem 6,11
% a 4 mandáty a koalice LEPŠÍ
SEVER 5,97 % a 4 mandáty.

Ostatní volební kandidátky
nepřekročily hranici 5 % stanovenou zákonem pro zvolení do
krajského zastupitelstva.
Senátní volby probíhaly ve
dvou okresech Ústeckého kraje – Děčíně a Lounech. Již v 1.
kole byl v senátním obvodu Děčín zvolen Ing. Zbyněk Linhart
(STAN) se ziskem 52,77 % hlasů. Obhájil tak svůj senátorský
post. V Lounech se v 1. kole ne-

dva senátoři: Zbyněk Linhart a Ivo Teršl.

rozhodlo, do 2. kola senátních
voleb tak postoupili MUDr. Ivo
Teršl (STAN) se ziskem 20,92 %
a Mgr. Vladimír Drápal (ODS)
se ziskem 20,63 %. Prvně jmenovaný, lékař a chirurg, nakonec
zvítězil poměrem 58,39 % ku
41,60%.

Ústecký kraj
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Listopadové farmářské trhy

M

áme tu podzim a s ním
i sychravé a chladné počasí. I v tomto ročním období
budou na náměstích měst Ústeckého kraje tradičně připraveni farmáři se svými regionálními produkty. Na obvyklých
místech
budou
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
listopad jsou podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu. Chtěli bychom zároveň
upozornit obyvatele měst, že
konání farmářských trhů může
být v listopadu ovlivněno omezujícími opatřeními vlády ČR
z důvodu zmírnění epidemické
situace (COVID-19). Prosíme,
sledujte aktuální situaci a tato
případná omezení respektujte,
děkujeme.

Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 4., 11., 18. a 25. listopadu od 8 do 15 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty
14. a 28. listopadu od 8 do 12
hodin. Litoměřice: tržnice Felixe Holzmanna: pátky 6., 13.,
20. a 27. listopadu od 7:30 do 13
hodin.
Louny:
Mírové náměstí,
soboty 7. a 21. listopadu od 8 do 12
hodin. Lovosice:
Václavské náměstí, úterý 3.,
10. a 24. listopadu od 8 do 12
hodin. Roudnice nad Labem:
Karlovo náměstí, Svatomartinské farmářské trhy, sobota
14. listopadu od 8 do 12 hodin.
Teplice: Náměstí Svobody,
pátky 6. a 20. listopadu od 8 do
15:30 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 3., 10.
a 24. listopadu od 9 do 16 hodin
+ čtvrtky 5., 12., 19. a 26. listopadu od 9 do 16 hodin. Žatec:
Nám. Svobody, sobota 21. listopadu od 8 do 15 hodin.

NAVŠTÍVILI NÁS

Maďarský velvyslanec
Miklós Boros na hejtmanství

P

oté, co se Miklós Boros, velvyslanec Maďarska v České republice, v loňském roce zúčastnil v Lovosicích 6. ročníku tradiční akce
pořádané Svazem Maďarů Lovosice, přijal letos pozvání od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka přímo na krajský úřad.
S velvyslancem přijel na hejtmanství také István Buczkó,
1. rada Velvyslanectví Maďarska v ČR. Boros se zajímal především o situaci v kraji spojenou s koronavirovou pandemií a také
o nadcházející krajské volby. Velvyslanec dostal od hejtmana Magazín pro národnostní menšiny, na kterém se kraj nemalou měrou podílí. V regionu je maďarská komunita hojně zastoupena.
I pro tuto národnostní minoritu se každým rokem na jaře uskutečňuje v krajském městě festival Barevný region. Letos se však
kvůli koronavirové pandemii nekonal.
Pro hejtmana bylo setkání s maďarským velvyslancem jednou
z posledních diplomatických návštěv v našem regionu v jeho
funkci před krajskými volbami.

maďarskÝ velvyslanEc Miklós Boros při návštěvě hejtmanství
Ústeckého kraje.

Ústecký kraj má aktualizovanou
Územní energetickou koncepci

Z

astupitelstvo Ústeckého kraje
schválilo aktualizaci Územní
energetické koncepce Ústeckého
kraje. Aktualizovaná koncepce
vychází z územních specifik kraje, jako je podíl z celkové hrubé
výroby elektřiny v ČR ve výši
30 %, podíl hnědého uhlí při výrobě elektřiny dosahuje 87 % a při
dodávkách tepelné energie pak
82 %, v kraji jsou rozvinuté systémy zásobování tepelnou energií
(SZTE) a zejména skutečnost, že
se v kraji nachází 80 % vytěžitelných zásob hnědého uhlí v ČR.
Základní vizí aktualizované
koncepce je zajistit spolehlivé, hospodárné a konkurenceschopné zásobování a nakládání
s palivy a energií v souladu s udržitelným rozvojem kraje. V koncepci byly navrženy tři varianty
budoucího rozvoje energetiky
v kraji od referenční, která důsledně respektuje Státní energetickou koncepci, až po tzv.
dekarbonizační, vedoucí k rych-

lému útlumu využití hnědého
uhlí pro energetické účely.
Pro každou variantu bylo definováno 11 oblastí (pro stanovení cílů), z nichž devět vychází
ze Státní energetické koncepce
a dvě z priorit a specifik Ústeckého kraje. Mezi stanovené cíle
patří mj. zachování ekonomicky
udržitelného rozsahu soustav
zásobování tepelnou energií, realizace ekonomického potenciálu
úspor spotřeby energie, zvýšení
podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů na 13,5
až 24,6 %, zvýšení podílu z kombinované výroby elektřiny a tepla
na 9,0 až 20,2 %, snížení emisí
tuhých znečišťujících látek a skleníkových plynů o 55,9 až 78,5 %,
rozvoj inteligentních sítí, snížení
spotřeby uhlí o 47,4 až 86,7 %.
Nyní bude záležet na celkovém
vývoji energetických a zejména
environmentálních politik EU,
kam bude energetika v Ústeckém
kraji v příštích letech směřovat.

říjen 2020

Krajští zastupitelé na roky 2020–2024

P

ětapadesát nově zvolených zastupitelů podle jednotlivých stran a hnutí v konečném řazení vycházejícím z původního pořadí na hlasovacích lístcích a podle počtu získaných přednostních hlasů. Za jménem zastupitelů je jejich věk a místo působnosti. Největší zastoupení má hnutí ANO 2011 (17), druhá je ODS (8), za ní STAN (7), Piráti (6), SPD (5), KSČM, Spojenci pro kraj a Lepší Sever (po 4).

ANO 2011
Jan Schiller, 48 let, Most
Marek Hrabáč, 47 let, Chomutov
Marek Kocánek, 36 let, Litoměřice
Radim Laibl, 39 let, Žatec
Tomáš Kirbs, 35 let, Ústí nad Labem
Marián Čapek, 44 let, Varnsdorf
Vlastimil Skála, 49 let, Teplice
Jindra Zalabáková, 50 let, Kadaň
Pavla Tomášová, 51 let, Litvínov
Zdeněk Plecitý, 57 let, Sulejovice
Milan Rychtařík, 48 let, Louny
Jiří Valenta, 47 let, Ústí nad Labem
Miroslav Novotný, 50 let, Kadaň
Lumír Kus, 52 let, Rumburk
Jiří Štábl, 35 let, Teplice
Lubomíra Mejstříková, 63 let, Most
Jiří Řezníček, 56 let, Roudnice nad Labem
ODS
Jiří Kulhánek, 58 let, Kadaň
Iva Dvořáková, 44 let, Teplice
Tomáš Rieger, 46 let, Chabařovice
Drahomíra Karasová, 67 let, Obrnice
Jan Růžička, 37 let, Krupka
Zdenka Vachková, 41 let, Roudnice nad Lab.
Zdeněk Kuttner, 60 let, Domoušice
Jiří Pimpara, 60 let, Rumburk
STAN
Zbyněk Linhart, 51 let, Krásná Lípa
Alena Dernerová, 62 let, Most
Pavel Svoboda, 45 let, Lipová
Yveta Tomková, 46 let, Ústí nad Labem
Filip Ušák, 31 let, Benešov nad Ploučnicí
Štefan Drozd, 55 let, Klášterec nad Ohří
Milan Šťovíček, 62 let, Litvínov

Piráti
Karel Karika, 59 let, Ústí nad Labem
Kateřina Stojanová, 22 let, Litoměřice
Vít Rous, 37 let, Dubí
Jiří Baudis, 38 let, Ústí nad Labem
Jan Kranda, 46 let, Žatec
Vladimír Vlach, 44 let, Žatec
SPD
Jaroslav Foldyna, 60 let, Děčín
Zdeněk Kettner, 46 let, Teplice
Dominik Hanko, 41 let, Litoměřice
Bohumil Ježek, 44 let, Ústí nad Labem
Elvíra Hahnová, 43 let, Chomutov

Komunistická strana Čech a Moravy
Jaroslav Komínek, 45 let, Chomutov
Radek Černý, 48 let, Lovečkovice
Jaromír Kohlíček, 67 let, Teplice
Petr Kubeš, 31 let, Žatec
Spojenci pro kraj
Jiří Řehák, 52 let, Teplice
Karolína Žákovská, 44 let, Ústí nad Labem
Michal Kučera, 51 let, Louny
Petr Medáček, 62 let, Budyně nad Ohří
Lepší Sever
Jan Paparega, 39 let, Most
Martin Klika, 50 let, Litvínov
Věra Nechybová, 48 let, Ústí nad Labem
Marek Hrvol, 32 let, Most

Krajská zdravotní má elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus

K

rajská zdravotní, a. s.,
spustila od 1. října elektronický objednávkový systém
pro testy na koronavirus pro
odběrová centra ve všech pěti
nemocnicích ve správě společnosti. Objednávat se mohou zájemci s elektronickou žádankou
od praktického lékaře či krajské
hygienické stanice i samoplátci. V elektronickém systému je
možné objednat se i na test na
protilátky.
„Zájemci o test nacházejí
v elektronickém objednávkovém systému všechny potřebné
informace, tedy kdy přijít, jak
se objednat, jak se chovat, jak
dlouho bude vyšetření trvat,
jestli budou platit, kdy dostanou výsledky a další. Spuštění
elektronického objednávkového systému na www.kzcr.eu/
testcovid na začátku října bylo
dalším z kroků pro zvládnutí
očekávaného náporu pacientů
vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich laboratořích,“ uvedl náměstek při řízení zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s., MUDr.
Tomáš Hrubý.

Krajská zdravotní, a. s., je
zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované
páteřní sítě odběrových center
a odběrových center v regionální síti a splňuje požadavky Ministerstva zdravotnictví
ČR na odběrová místa v obou
uvedených sítích. Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice
Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z.,

a Nemocnice Chomutov, o. z.,
do regionální sítě.
Jedno vyšetření zahrnující
odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.
Test na protilátky, který
je plně hrazený
žadatelem,
stojí 500 Kč.

Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost
nákazy způsobující onemocnění COVID-19:
Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“,
telefon: 603 392 217 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)
Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“,
telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)
Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“,
telefon: 704 969 856 (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)
Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“,
telefon: 603 392 206 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, sobota a neděle od 8:00 do 12:00 hodin)
V den státního svátku ve středu 28. října budou všechna odběrová místa Krajské zdravotní, a. s., pro
testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 v provozu od 8:00 do 14:00 hodin.

Ústecký kraj si připomněl Památný den sokolstva

K

aždoročně si 8. října připomínáme tragické události
roku 1941, kdy v noci ze 7. na
8. října 1941 gestapo v rámci
„Akce Sokol“ zatklo všechny
členy Sokola, kteří v této době
ještě byli na svobodě. Většina
z nich do konce druhé světové
války zemřela. Poctu všem členům Sokola, kteří během druhé
světové války zahynuli, vyjádřil
i Ústecký kraj vyvěšením sokolské vlajky na krajském úřadě.
Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček
a zástupci všech čtyř sokolských
žup, tradičních sportovních
spolků s velmi silnou základnou dětských a mládežnických
sportovců, působících na území

Ústeckého kraje. Hejtman Bubeníček uvedl, že si Ústecký kraj
rád připomněl tento historicky
významný den a dodal: „Ústecký kraj si je vědom historického
odkazu Sokola pro český národ,
proto rád podpořil tuto tradici,
obzvlášť když se jeden ze zakladatelů Sokola profesor Miroslav
Tyrš narodil v Děčíně.“
8. říjen byl v roce 2019 zařazen
mezi významné dny České republiky jako Památný den sokolstva.
Vzdává hold všem členům a členkám Sokola, kteří obětovali své
životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost republiky.
Sokolští činovníci tvořili významnou část českého odboje, přičemž
nejvýznamnějším skutkem sokol-

ského odboje se stala spolupráce
při atentátu na německého za-

stupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha.

Aktu se zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček a zástupci všech čtyř
sokolských žup v kraji.

Ústecký kraj
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Oslavy 150 let železnice na Mostecku
a Chomutovsku obohatila jízda parním vlakem

S

peciální výstava v mosteckém muzeu, muzejní noc
a slavnostní jízda zvláštním
vlakem v sobotu 3. října 2020
odstartovaly oslavy 150 let železniční dopravy pod Krušnými
horami. Slavnostním vlakem
mezi Mostem a Chomutovem se
svezlo na dva tisíce zájemců.
Zvláštní jízdu parním vlakem
společně organizovaly Oblastní
muzeum a galerie v Mostě a Čes-

kojiřetínský spolek prostřednictvím nově zřízeného Nadačního
fondu „Moldavská dráha/Teplický Semmering“.
Akce byly připomínkou příjezdu prvního vlaku na mostecké
a chomutovské nádraží. Stalo
se tak v sobotu 8. října 1870.
Tímto dnem byla slavnostně
zprovozněna železniční trať
Duchcov - Most - Chomutov,
kterou provozovala soukromá

železniční společnost Ústecko-teplické dráhy. Později se na
trať napojila železniční společnost Buštěhradské dráhy s tratí
Praha - Kladno - Chomutov Karlovy Vary - Cheb.
Jako bonus vypravil v den
oslav Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova historický
autobus Škoda 706 RTO, který
jezdil v Mostě na trase Kahan Centrál - Prior - Nádraží.

O jízdu parním vlakem byl velký zájem. Foto: Jiří Škaloud

Skibusem DÚK číslo 585 nově na vrchol Klínovce

O

d letošní zimní sezóny se
můžete se skibusem DÚK
nově vydat až na samotný vrchol
nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce. Na Klínovec Vás vyveze
autobusová linka 585 Dopravy
Ústeckého kraje, která už několik
let jezdí mezi Jirkovem, Chomutovem, Božím Darem a Oberwiesenthalem. Ve skibusu platí na
českém území integrovaný tarif
a výhodné jízdenky DÚK. Lyže
i snowboardy vozí skibus zdarma.
Nová vrcholová zastávka „Jáchymov, Klínovec“ rozšířila už
tak bohatý výčet lyžařských cílů,
kam Vás tento skibus může odvézt. Sjezdaři ocení, že kromě
nové zastávky blízko u horní stanice lanovky na vrcholu Klínovce bude skibus i letos zastavovat
u Ski areálu Alšovka na Měděnci, v lyžařském areálu Horní
Halže, v lyžařském areálu Elza-Ski Loučná pod Klínovcem,

u dolní stanice Skiareálu Nový
Klínovec na zastávce Loučná,
háj. park., v Božím Daru u kostela nedaleko Ski areálu Novaco
a v Německu u lyžařského areálu na Fichtelbergu. Výčet zajímavých zastávek pro běžkaře je
pak neméně bohatý – se skibusem 585 se pohodlně dostanete
na Krušnohorskou lyžařskou
magistrálu, okruhy v Měděnci,
na Klínovci, v Božím Daru, v německé Skiareně a kolem Oberwiesenthalu nebo k lyžařskému
areálu Jahodová louka.
Skibus Dopravy Ústeckého
kraje na lince 585 jezdí o víkendech a státních svátcích a tuto
zimu bude v provozu od 13. prosince 2020 do 1. dubna 2021.
Časy odjezdů skibusu se odvíjejí
od časů příjezdu a odjezdů rychlíků Praha – Cheb, na které navazují v Chomutově. Jízdní řád linky
naleznete na www.dopravauk.cz.
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Železniční dopravci v Ústeckém kraji postupně modernizují svá vozidla

O

d prosince loňského roku
jezdí na železnici několik
železničních dopravců. Jedním
z nich je také Die Länderbahn,
který provozuje dlouhodobě
dopravní sítě a linky hlavně na
německém území. V Ústeckém
kraji aktuálně zajišťuje dopravní výkony na třech tratích - jsou
to linky U12, U14 a T7. O tom,
jak probíhá modernizace u Die
Länderbahn a RegioJet, se jel
přesvědčit náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
„Při uzavření smluv se jednotliví železniční dopravci zavázali, že budou splňovat určité
standardy kvality, které si my
jako objednatel veřejné dopravy
v kraji přejeme. Vozidla by měla

do dvou let projít modernizací
a inovací, aby jejich vybavení
odpovídalo vozidlům jednadvacátého století,“ řekl náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
Konkrétně železniční dopravce Die Länderbahn disponuje
v Ústeckém kraji devíti vozidly
(z toho jsou dvě záložní) typu
RegioSprinter s bezbariérovým
přístupem a velkými panoramatickými okny. Celkem dvě vozidla prošla plánovanou inovací.
Cestující zde naleznou nové
potahy na sedačkách, novou
protiskluzovou podlahu, klimatizaci, Wi-Fi připojení i zásuvky.
Vlakové jednotky musí také kromě moderního zařízení splňovat
jednotný barevný design. Vlaky

Vlaky musí splňovat určité standardy kvality.

Na plavbu lodí DÚK po Labi se
můžete vydat až do listopadu

I

během letošního podzimu
zůstanou v provozu lodní linky Dopravy Ústeckého kraje na
Labi. Na trase mezi Ústím, Děčínem a Hřenskem funguje pravidelný provoz linky 902 o všech
víkendech a svátcích až do 8.
listopadu. V obráceném směru
od krajského města směrem do
Litoměřic končí pravidelný víkendový a sváteční provoz linky
901 o týden dříve, 1. listopadu.
Linka 901 ale poté nabídne až do
poloviny listopadu ještě mimořádné prodloužené plavby mezi
Ústím nad Labem a Roudnicí
nad Labem. Na ty se můžete vydat a v romantickém údolí Labe
na chvíli zapomenout na všednodenní starosti 7., 14., 15. a 17.
listopadu. Poté se lodní provoz

DÚK na Labi přes zimu odmlčí.
Lodě vyplují opět 2. dubna 2021
– to už ale pod novým číselným
označením lodních linek. Z linky 901 se stane turistická T91
a z linky 902 bude turistická T92.
Na lodích platí zpřísněná
opatření proti koronaviru,
aby Vaše plavba byla nejen
příjemná, ale také co nejvíce
bezpečná. Obě lodní linky jsou
plnohodnotně zapojeny do integrovaného tarifu Dopravy
Ústeckého kraje a platí na nich
papírové i elektronické jízdenky DÚK. Jízdní řády lodních
linek naleznete na webu www.
dopravauk.cz nebo podrobněji v letáčcích DÚK, které jsou
v elektronické podobě na tomto
webu ke stažení.

Ústecký kraj umístí do svých
autobusů dezinfekční přístroje

V

návaznosti na vývoj epidemické situace Bezpečnostní rada Ústeckého kraje doporučila instalaci dezinfekčních
přístrojů do veřejné dopravy.
Zařízení budou umístěna zatím
ve všech krajských „zelených“
autobusech.
„Jsem velmi rád, že Bezpečnostní rada Ústeckého kraje
podpořila náš návrh na vybavení
autobusů dezinfekčními přístroji. Chceme cestujícím používání
veřejné dopravy v této době nejen co nejvíce zkvalitňovat, ale
chceme také dbát na jejich maximální ochranu a bezpečnost,“
řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
Bezdotykový infra dávkovač
na desinfekci bude pro cestující
snadno přístupný hned při vstu-

pu do vozu popřípadě při výstupu z vozu. Doprava Ústeckého
kraje chce tímto krokem ještě
více přispět k bezpečnosti uživatelů veřejné dopravy a napomoci
tak eliminaci šíření COVID-19.
I nadále je ve vozidlech veřejné
dopravy povinnost zakrytí úst,
a pokud je to možné také dodržování bezpečných vzdáleností.

Od 13. října platí povinnost nosit roušky
také na zastávkách veřejné dopravy

M

Autobus cestující vyveze až k vrcholu nejvyšší hory Krušnohoří.

tak v našem kraji postupně zelenají.
Dalším z dopravců, který
jezdí od prosince v Ústeckém
kraji a inovoval své vybavení, je
RegioJet. Jeho vlaky už také postupně zelenají a interiér doznal
pár změn. Jsou zde nově čalouněná sedadla, nové obložení
i nová podlaha. Pro cestující je
zde dostupné Wi-Fi připojení
i zásuvky. „Společnost RegioJet
zmodernizovala vlakové jednotky řady 628.2 nad rámec smlouvy, tyto vozy budou od příštího
roku vyměněny za nové elektrické jednotky, ale i přesto ty
stávající RegioJet vylepšil, aby
poskytly cestujícím kvalitní
a pohodlné cestování,“ dodal
Komínek.

Při plavbě lodí Porta Bohemica mohou cestující obdivovat krásy
Ústeckého kraje, například hrad Střekov (na snímku).

inisterstvo zdravotnictví
nařizuje ode dne 13. října
2020 od 0:00 hod. do odvolání
povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy.
Od tohoto dne se zakazuje osobám pohyb a pobyt bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek

nebo jiné prostředky, které brání
k šíření kapének, a to:
Ø na nástupištích,
Ø v přístřešcích,
Ø v čekárnách veřejné dopravy.
Zákaz se nevztahuje:
Ø Na děti do dvou let.
Ø Na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole nebo
v dětské skupině.

Na výzvu Krajské zdravotní pro dárce plazmy, kteří prodělali nemoc COVID-19, zareagovaly desítky zájemců

T

ransfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., děkuje všem
dárcům krevní plazmy, kteří prodělali
onemocnění COVID-19 a zareagovali na výzvu. Kvůli stálému nedostatku
této plazmy v České republice poptávka
stále trvá.
„Rádi bychom poděkovali všem dárcům krevní plazmy, kteří zareagovali
na naší výzvu a kontaktovali ústecké
transfuzní oddělení. Za necelý týden se
nám ozvaly více než čtyři desítky potenciálních dárců,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Plazmu od dárce, který prodělal infekci novým koronavirem, lze za určitých indikací podat pacientovi s velmi
těžkým průběhem nemoci COVID-19.
„Vzhledem k větší pravděpodobnosti
tvorby dostatečného množství proti-

látek proti novému koronaviru upřednostňujeme dárce plazmy, u nichž
onemocnění COVID-19 proběhlo
s jasnými klinickými příznaky, kterými
je horečka, bolest kloubů a svalů apod.
Lidé bez příznaků či jen s velmi lehkými
příznaky si podle současných znalostí
obvykle nevytvoří protilátky v dostatečném množství pro léčbu pacientů s COVID-19,“ upřesnil požadavky primář
ústeckého transfuzního oddělení.
Současné studie rovněž ukazují, že
časem množství protilátek v krvi člověka klesá. „Hledáme tak dárce plazmy,
kteří prodělali onemocnění COVID-19
v minulých třech měsících,“ doplnil
MUDr. Jiří Masopust.
Nejvhodnějšími potenciálními dárci krevní plazmy jsou muži, případně
i ženy, které dosud nebyly těhotné.
„Gravidní ženy si mohou během těhotenství vytvořit takzvané anti-HLA protilátky, které ojediněle způsobují velmi

závažnou potransfuzní plicní reakci,
proto je tato krevní plazma k léčbě nemoci COVID-19 nevhodná,“ dodal závěrem primář.

Předpokladem darování je:
Ø trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní
pojištění, věk 18 - 60 let, hmotnost alespoň 60 kg
Ø celkově dobrý zdravotní stav
Ø úplné uzdravení z koronavirové infekce a minimálně 14denní odstup od
uzdravení, eventuálně ukončení izolace
Dárci krevní plazmy mohou kontaktovat Transfuzní oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., na e-mailové adrese UL-Darci@kzcr.eu nebo telefonním čísle 477 113 468. Dárci, kteří
uvedou své jméno, příjmení a telefonní
číslo, budou následně kontaktováni
lékařem za účelem domluvení dalšího
postupu.

Zde mohou lidé darovat krevní plazmu.

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.

Cidre z jablek z nejsevernějších Čech - BBCidre je zkvašený jablečný mošt. Je vyráběný
z jablek starých sudetských odrůd, rostoucích na Šluknovsku
a v Českém Švýcarsku, uchráněných od chemického ošetření.
Výsledná chuť a vůně se odvíjí
od použitých jablek a technologického postupu. Na BBCidre
je sbírán na podzim dostatečně
uzrálý mix odrůd jablek. Pro-

tože se jedná pouze o místní
jablka s místními divokými
kvasinkami a procesy probíhají
v podmínkách místních teplot
a místního klima, není výsledný
produkt jinde a v jiných podmínkách napodobitelný. BBCidre
není doslazován, pasterován,
sířen, dosycován, filtrován, ani
jinak uměle upravován. Jedná se
o čistě přírodní produkt. Je drsný jako krajina, odkud pochází.
Proto byl certifikován značkou
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®.

hostiny, školení, firemní akce,
oslavy, výročí. Kuchyně hotelu
nabízí mimo jiné zvěřinové speciality, venkovní grilování selat,
prasat a krůt na přání zákazníka. V areálu se nachází turistické
informační centrum Lesenská
pláň, Krušnohorské muzeum
Lesná s expozicí, arboretum,
geopark, zvonice, zážitková
naučná stezka, malá farma se
zvířaty, galerie soch, areálem
prochází cyklostezky a trasy pro

běžecké lyžování. Motto majitelů hotelu: „Naším poselstvím je
péče o dědictví a identitu Krušnohoří, obnova tradic, podpora
aktivit na pomezí kultury a historie a rozvoj cestovního ruchu.
Naší prioritou jsou vlastní receptury, místní původ výrobku
a vazba na region, ale také důraz
na kvalitu a šetrnost k životnímu
prostředí.“ Služby hotelu byly
certifikovány značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.
Mošt jablečný bio - mošt už
teče na Ovocné farmě Starý Týn
proudem, lahodný svěží letos
z odrůdy James Grieve. Na ovocnářské ekofarmě ve Starém Týně
na Úštěcku v chráněné krajinné
oblasti České Středohoří vyrábí

Horský hotel Lesná - horský
hotel Lesná s bohatou historií,
nabízí restauraci a ubytování v apartmánech a pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Restaurace s kapacitou 126 míst
poskytuje zázemí pro svatební

100% jablečný mošt z vlastní
produkce jablek sadu certifikovaného v režimu ekologického
zemědělství. Chuťově výborná,
čistě přírodní a zdraví prospěšná jablečná šťáva prochází jemnou pasterací. Všechna použitá
jablka jsou ručně sbírána. Na
farmě se starají o staré jabloňové
sady, vysazují nové hrušně, ořešáky, jabloně. V sadech opylují
a nektar sbírají vlastní včelky,
trávu a nálety vypásají ovečky.
Jablečný mošt vlastní produkce
byl certifikován značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální
produkt®.

s motivem víly Ohřinky, která
v dětském světě fantazie žije
v řece Ohři. Základní polštářky
jsou vyráběny ručně podle vlastních motivů, obrys pro vybarvení je naznačen sítotiskem. Na
akci si děti formou malování na
polštářky vytištěný motiv vybarví a polštářek odnesou jako krásný suvenýr. Vybarvovací polštářky s motivem víly Ohřinky byly
certifikovány značkou POOHŘÍ
regionální produkt®.

Polštářky s Ohřinkou - netradiční dílničku pro děti provozuje
Vladimíra Razímová z Lišťan.
Nabízí vybarvovací polštářky

Zrekonstruovaná fara v Novém Sedle získala Cenu Patria Nostra 2020. Pomáhali i odsouzení z nedaleké věznice

V

esnice Ústeckého kraje
z roku 2016 Nové Sedlo
nedaleko Žatce získala letos
další ocenění. Tentokrát to
bylo při udělování Cen Patria
Nostra 2020. Starosta obce
Petr Sýkora si převzal z rukou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka ocenění za
citlivou rekonstrukci bývalé
barokní fary, ze které se posléze stalo sídlo obecního úřadu.
Vedení obce si cenu zasloužilo za příkladný investiční a architektonický počin.

„Nový obecní úřad v Novém
Sedle je ukázkou toho, jak se
venkov mění. Když si vezmeme, že tu zůstalo zachované
torzo fary a dnes je to přestavěné na moderní obecní úřad,
je to ukázka toho, že i na vesnici dokážeme postavit krásné
stavby, které zapadají do toho
venkova,“ uvedl hejtman Bubeníček.
Dokončením celkové rekonstrukce v roce 2015 se
podařilo nejen zachránit cennou památku, ale obecní úřad

získal v budově bývalé fary
navíc prostory pro podatelnu,
zázemí pro starostu a účetní a reprezentativní zasedací
místnosti, kde se pravidelně
konají zasedání zastupitelstva
a vítání občánků. „Dělali jsme
to kvůli lidem, kteří sem chodí.
V zasedací místnosti se dělají
i svatby,“ dodal starosta obce
Sýkora.
Pořad o oceněných bude moderovat Václav Žmolík (vlevo), režie
se ujme Jiří Adamec (vpravo).

Ceny Patria Nostra 2020 se
udělují v jednotlivých krajích
České republiky za počiny realizované v letech 1990 až 2020,
které přispívají k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho
obyvatel a návštěvníků. Do Nového Sedla přijeli na slavnostní
předání ocenění také organizátoři projektu Náš venkov 1990
– 2020, kteří připravují o akci
filmovou prezentaci. Pod režisérskou taktovkou zkušeného
Jiřího Adamce bude pořad moderovat Václav Žmolík.

Výpravná kniha vypráví o osobnosti Ústeckého kraje Reginaldu Czermackovi Ústecký kraj finišuje s dokončením

Ř

íká Vám něco jméno Reginald Czermack? Že ne? To
je ale škoda, protože právě on,
ač rodák z Prahy, se nesmazatelně zapsal do historie rozvoje
hasičství, ale také turismu v Ústeckém kraji. Právě proto o něm
Ústecký kraj vydává výpravnou
publikaci. Její slavnostní křest
proběhl 29. září v Hasičském
muzeu v Krupce.
„Kniha je vlastně takové splacení dluhu významné osobnosti
našeho kraje, která se zasloužila o rozvoj v mnoha oblastech
a zanechala zde nesmazatelnou
stopu. Z národnostních důvodů
je dnes jméno této renesanční osobnosti skoro neznámé,
přestože Reginald Czermack
žil v Krupce a na sklonku života v Teplicích, kde je pohřben.
Jeho zásluhy jsou ale takové, že

Křtu se ujal kmotr publikace, ředitel Územního odboru Teplice
HZS Adolf Langer, vedle něj autorka Pavlína Boušková a náměstek hejtmana Zdeněk Matouš.

stojí za to vrátit se do historie
a vydat se po jeho stopách,“ řekl
jeden z iniciátorů vydání knihy,
náměstek hejtmana Zdeněk Matouš. Publikaci připravila a se-

psala Pavlína Boušková z teplického muzea.
Reginald Czermack přišel do
Teplic, aby tu otevřel obchod
s hasičskou technikou americ-

ké firmy Douglas. Později si
založil vlastní dílnu na hasičské
stříkačky, která se časem rozšířila na velkou továrnu. V ní se
kromě stříkaček vyráběly také
sanitární vozy, hadice, čerpadla
a další hasičská výbava. Czermack se také silně angažoval
ve vznikající organizaci dobrovolných hasičů. Zároveň byl zapáleným turistou a alpinistou.
V Teplicích založil sekci německého alpského spolu Deutscher
Alpenverien. Pro jeho potřeby
nechal ve Stubaiských Alpách
postavit Teplickou chatu. Zasadil se také o vybudování meteorologické observatoře na
Milešovce. Konec svého života
prožil v ústraní ve svém zámečku v Krupce a v Teplicích, kde
v roce 1929 zemřel. Je pohřben
na teplickém hřbitově.

Kniha Stanislava Štýse „Návraty vypůjčené krajiny“ mapuje jeho celoživotní dílo

Titulní strana knihy Stanislava Štýse.

V

áží čtyři kilogramy, má 368
stran a jsou v ní zobrazeny proměny hornických oblastí
v Ústeckém kraji za několik posledních desítek let. Na svět přišla zcela výjimečná – a to nejen
svou velikostí – kniha „Návraty
vypůjčené krajiny“ předního odborníka na rekultivace po těžbě
hnědého uhlí Stanislava Štýse.

Křest knihy proběhl v Oblastním muzeu a galerii v Mostě,
příspěvkové organizaci Ústeckého kraje. Použita k němu byla
symbolicky voda z nedalekého
jezera Most, které je rovněž rekultivovanou a nedávno veřejnosti znovu zpřístupněnou vodní plochou. Aktivity směřující
k vydání první česko-anglické
rekultivační publikace významně podpořil Ústecký kraj.
Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček k této knize
uvedl: „Celoživotní práce pana
Stanislava Štýse je pro mne jeden z největších pokladů našeho
kraje. Ta neskutečná urputnost,
se kterou už desítky let soustavně a vytrvale navrací území

a plochy hlušin, výsypek a bývalých lomů zpět, je neuvěřitelná.
Ta místa jsou dnes od přírodního okolí takřka nerozlišitelná.
Mnohde je druhová skladba
a rozmanitost ještě větší, krajina
získala víc, než jí bylo odebráno,“ uvedl hejtman při křtu.
Se Štýsem se hejtman osobně
setkal poprvé na půdě Evropského parlamentu v říjnu roku
2013, kde měl tu čest zahajovat
jeho výstavu pod názvem Proměny těžební krajiny Ústeckého
kraje – rekultivace a revitalizace
oblastí postižených povrchovou
těžbou. „Za jeho nesporné zásluhy o rozvoj státu a územního
samosprávného celku podala
Rada Ústeckého kraje návrh

prezidentu republiky Miloši
Zemanovi na udělení státního
vyznamenání, které mu bylo následně uděleno. Ústecký kraj se
stal jedním z hlavních partnerů
unikátní výstavy na Pražském
hradě s názvem Země znovuzrozená. Stanislav Štýs je rovněž
prvním laureátem Ceny hejtmana Ústeckého kraje,“ dodal Bubeníček
Lidé si mohou v publikaci prohlédnout, jak se měnila a mění
krajina pod Krušnými horami.
A že rekultivace nejsou pouhým
záplatováním, ale jsou součástí
procesu, kde se od samého počátku těžby počítá s tím, jak se
místo bude jednou po ukončení
dobývání uhlí využívat.

Labské stezky, koncem října bude hotovo

F

inální dokončení výstavby
cyklostezky Labská stezka
je už na dohled. V letošním roce
realizoval Ústecký kraj dostavbu dvou úseků, Račice – Hněvice a Třeboutice – Nučnice.
Dokončení poslední části bude
dle smlouvy do 31. října, v listopadu už se tedy bude moci po
obou úsecích jezdit. Tím bude
v současné době výstavba Labské stezky v režimu cyklostezky
ukončená. Labská stezka je jednou z nejoblíbenějších evropských dálkových tras.
„Labská stezka patří k nejlepším turistickým produktům
v Ústeckém kraji, což potvrzuje
i řada místních i zahraničních
ocenění. Kraj do ní za deset let
investoval více než 400 milionů
korun a právě dokončované úseky propojí Ústecký kraj se Středočeským,“ řekl náměstek pro
regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš.

Po dokončení těchto úseků
bude Labská stezka na území
kraje stavebně dokončena v režimu cyklostezky. Její celková
délka v Ústeckém kraji činní
cca 96 km. Ústecký kraj do
výstavby investoval více než
400 milionů korun, jednotlivé
úseky byly spolufinancovány
dotací z ROP Severozápad,
IROP a SFDI. Ekonomický
přínos cyklostezky pro region
byl na základě loňského šetření spočítán na cca 60 milionů
korun za sezónu, přičemž má
stále potenciál růstu. Měření
průchodů na stezce ukázala,
že i v jarních měsících, kdy se
život skoro zastavil, byla návštěvnost Labské stezky stálá,
a na některých místech dokonce stoprocentně narostla. To je
důkazem, že v současné době
se právě cykloturistika může
stát motorem místního cestovního ruchu.

Labská stezka nabízí krásné svezení i v podzimním období.

Ústecký kraj
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Publikace z Přírodovědecké fakulty UJEP na stupních vítězů

Č

eský historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století,
na němž se autorsky podíleli
akademičtí pracovníci katedry
geografie Přírodovědecké fakulty UJEP, se po letním obdržení
Ceny Akademie věd ČR za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
ověnčil dalšími úspěchy. A nebyl
sám.
Mimořádná publikace, Český
historický atlas. Kapitoly z dějin
20. století, která spojila vědce
z Historického ústavu Akademie
věd ČR, Fakulty stavební ČVUT,
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také z UJEP, se

dočkala dalších ocenění. V kategorii původní vědecká
nebo populárně-naučná
práce získala další vavřín
v podobě Ceny Nakladatelství
Academia.
„Když se během léta objevil
i v nominaci soutěže Mapa roku,
kterou již dvaadvacátým rokem
pořádá Česká kartografická společnost, byli jsme plni napětí,“
uvedli svorně Jan D. Bláha a Silvie R. Kučerová z PřF UJEP.
A čekání se vyplatilo, protože
Český historický atlas v konkurenci dalších atlasových děl z celého Česka obstál a získal v soutěži 1. místo.

Po d í l e m
práce geografů Přírodovědecké fakulty
UJEP se může v poslední době
pyšnit také další ceněný „kousek“. Je jím Žákovský atlas pro
2. stupeň ZŠ, který obdržel cenu

Mapa roku v kategorii Kartografická díla pro školy.
„Není bez zajímavosti, že v této, pro výzkum ve školách,
nelehké
době
probíhá projekt aplikovaného
výzkumu
právě na tomto
atlase,“ upozornil Bláha.
Výzkum, který je věnován implementaci atlasu a pracovního
sešitu do školní praxe a též přípravě učitelské příručky, probíhá ve spolupráci PřF UJEP a nakladatelství Kartografie Praha

Zástupci autorského kolektivu Českého historického atlasu po
převzetí Ceny nakladatelství Academia (foceno v září 2020).

na školách v Ústeckém kraji,
konkrétně na ZŠ a MŠ Teplice,

Koperníkova 2592, a na Gymnáziu Kadaň.

Úspěšný projekt Atletika pro děti zavítal na fotbalový stadion do Varnsdorfu

P

ohybovou
gramotnost
s Českým atletickým svazem si vyzkoušely děti na fotbalovém stadionu ve Varnsdorfu, kde se učily v rámci
projektu Atletika pro děti aneb
staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje, zaměřeného na
základy atletiky, správnou koordinaci pohybů, běhání, skákání a házení.
„Sešli jsme se na závěrečné
akci letošního roku, kterou
pořádá Český atletický svaz ve
spolupráci s Ústeckým krajem.
Tato akce by měla zpopularizovat sport, nejenom atletiku,

Děti si sportovní odpoledne na stadionu ve Varnsdorfu užily.

ale sport jako takový. Ústecký
kraj letos přispěl finančními
prostředky celkem na tři akce
v Chomutově, Děčíně a nyní
ve Varnsdorfu. Jsme rádi, že se
nám podařilo projekt zrealizovat i v tomto kalendářním roce
plného omezení kvůli pandemii koronaviru,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství, mládež a tělovýchovu Petr Šmíd.
Ústecký kraj přispívá na tento projekt pravidelně ze svého
rozpočtu 10 let. Letos byl projekt podpořen částkou 500 tisíc korun. Dopoledne patřilo
dětem z okolních mateřských

škol a žákům z prvního stupně
základních škol. Odpoledne si
pak mohly zasportovat děti ze
školních družin a děti, které na
stadion přišly se svými rodiči.
Sportovní atmosféru a punc
této akci dodali vzácní hosté,
kteří se dětem podepsali a vyfotili se s nimi. Mezi ně patřila
i mistryně světa a několikanásobná medailistka z Mistrovství Evropy, atletická legenda,
Helena Fibingerová. Za současné atletické hvězdy se akce
zúčastnil mistr republiky ve
skoku o tyči a olympionik Jan
Kudlička.

Vzrůstající zájem o řemesla dosahuje historických hodnot Výuka budoucích kadeřníků probíhá v novém prostředí

S

Vedení Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné
školy stavební a technické v Ústí nad Labem si pochvaluje zvýšený zájem o řemeslné obory.

Žáci teplické školy mají výuku v nových autodílnách

Ačkoliv teoretická výuka na Střední škole stavební a strojní
v Teplicích probíhá jen distančně, odborný výcvik běží na plné obrátky.
„Podařilo se dokončit vybavování nových autodílen a zahájili jsme zde
výuku. Velké díky patří Ústeckému kraji,“ uvedl ředitel školy Aleš Frýdl.
Žáci tak mohou na odborném výcviku ukázat, co umí (viz snímek).

třední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad
Labem zaznamenává díky svým
unikátním programům a spolupracím s těmi nejprestižnějšími
zaměstnavatelskými subjekty již
dlouhodobý nárůst zájmu o tolik
potřebné a zaměstnavateli žádané řemeslné profese.
Nejen že v ukazateli posledních pěti let máme nejvíce žáků
na oborech Zedník, Truhlář,
Tesař, Instalatér, Autoelektrikář
a maturitním oboru Pozemní
stavitelství, ale kupříkladu obory
Automechanik a Elektrikář mají
historicky nejvyšší počty žáků.
Řada dalších oborů vykazuje
stabilitu a neustálý růst ve vysokých číslech - jako třeba maturitní obor Mechanik seřizovač či
učební obory Strojní mechanik,
Malíř, natěrač a Obráběč kovů.
Právě v dnešní době vykazují
zaměstnavatelé podle stavebně-ekonomických
ukazatelů
stále větší a větší zájem o nové
spolupracovníky. A protože tyto
společnosti s naší školou úzce
spolupracují již řadu let (škola
kooperuje s cca 100 podniky),
můžeme jako vzdělávací instituce poskytnout našim žákům ten
nejlepší a nekvalitnější vstup do
jejich profesního života.
Zpracoval: Vítězslav Štefl, ředitel školy

K

adeřníka či holiče dnes
potřebuje každý z nás. Na
středních školách je o tento
atraktivní obor mezi žáky velký
zájem. Obor Kadeřník vyučuje
v našem regionu také Střední
škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov na
svém středisku v Kadani. Na
stále zvyšující se požadavky na
vybavení cvičných pracovišť
škola reagovala celkovou rekonstrukcí a modernizací uče-

Budoucí kadeřnice a kadeřníci při praktické výuce.

Žáci VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě sportují v novém

H

ejtman Oldřich Bubeníček
se zúčastnil slavnostního
otevření nově zrekonstruovaného
víceúčelového sportovního areálu,
který od tohoto školního roku mohou využívat ke svým sportovním
aktivitám žáci z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy v Mostě.
Slavnostní zahájení provozu
nově zrekonstruovaného sportovního hřiště, které uvedla ředitelka školy Jitka Hašková, se
zúčastnil také mostecký primátor Jan Paparega. Ředitelka Jit-

ka Hašková při této příležitosti
poděkovala Ústeckému kraji,
který rekonstrukci sportovního
areálu financoval a tím podpořil
školu v jejím rozvoji a zkvalitnění vzdělávacího procesu. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček vyjádřil radost z nové
podoby sportovního areálu a dodal: „Věřím, že se zde žákům
bude skvěle sportovat. Doufám,
že toto hřiště přinese radost nejen jim, ale i jejich učitelům. Přeji všem, aby se se tu cítili pohodlně a našli zde dostatečné vyžití.“
Součástí slavnostního aktu
byl i bohatý program a prohlídka

celého areálu. Pro přítomné bylo
nachystáno například velkolepé
vlajkové vystoupení s bubeníky
či školní hudební skupiny. Sportovní areál okamžitě začal žít
svým životem a na jednotlivých
místech hřiště se již pilně sportovalo.
Předmětem rekonstrukce byla
kompletní oprava stávajícího
hřiště a vybudování nové atletické dráhy, víceúčelového hřiště,
hřiště na beach volejbal, šaten,
oplocení a zpevněných i zelených ploch. Rekonstrukci, která
vyšla celkem na 31,1 miliónů korun, financoval Ústecký kraj.

ben umístěných na pracovišti
v ulici Fibichova.
Celkové náklady dosáhly
výše 780 tisíc korun a na jejich
úhradě se významně podílela
finanční dotace města Kadaň
ve výši 500 tisíc korun, která
byla škole poskytnuta na zlepšení podmínek výuky učebních
oborů.
Učebny byly vybaveny novým
nábytkem a dalším vybavením,
které kadeřníci potřebují pro

Víceúčelový sportovní areál.

kvalitní výuku. Koncem září se
uskutečnilo slavnostní otevření
pracoviště za přítomnosti starosty města Kadaň a krajského
zastupitele Jiřího Kulhánka
a dalších hostů z krajského úřadu, kteří si prohlédli nová pracoviště. „Věříme, že nové vybavení zkvalitní výuku budoucích
kadeřníků a tím je lépe přípraví
pro výkon krásného, ale i náročného povolání,“ uvedl ředitel školy Jiří Mladý.

Ústecký kraj
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Záslužné medaile a Medaile hejtmana Ústeckého kraje znají své majitele
P
ředevším za vytrvalou a přínosnou práci a za mimořádné
činy odměnil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček nominované v kategoriích Záslužné
medaile a Medaile hejtmana Ústeckého kraje. Letošní předávání
se z důvodu bezpečnosti v probíhající koronavirové pandemii
uskutečnilo oproti létům minulým ve skromnějších podmínkách na půdě krajského úřadu.
Záslužnou medaili již z rukou hejtmana převzali Lenka
Šimůnková, ředitelka Krajské
hygienické stanice Ústeckého
kraje, Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.

s., samotná společnost Krajská
zdravotní, a. s., Ilja Deyl, ředitel
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje, Jaromír Kníže,

ředitel Krajského ředitelství policie ČR, Roman Vyskočil, ředitel
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje a Vladimír Vo-

lín, místostarosta města Vejprty.
Medaili hejtmana Ústeckého
kraje dostali Helena Veverková,
bývalá ředitelka Výzkumného
ústavu pro hnědé uhlí v Mostě,
Otakar Tuček, ředitel elektráren
Prunéřov a Tušimice, Jiří Petrák,
ředitel Městské policie Krupka,
zástupci Českého rybářského
svazu – Severočeského územního svazu (Jaroslav Holý, Jaroslav Ježek, Ján Belko), Miroslav
Körschner, ředitel prestižních
šachových turnajů v Mostě
a Vladimír Rouček, bývalý generální ředitel těžebních společností Vršanská uhelná, a. s.
a Severní energetická, a. s.

Majitelka Záslužné medaile Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské
hygienické stanice Ústeckého kraje (na snímku vlevo). Medaili hejtmana
Ústeckého kraje obdržel od Oldřicha Bubeníčka také Jiří Petrák, ředitel
Městské policie Krupka.

Ústecký kraj se představil na stavebním veletrhu v Praze

L

etňanské výstaviště Expo PVA
Praha hostilo největší stavební veletrh České republice – Stavební veletrh FOR ARCH 2020.
Veletrhu se zúčastnilo na 400 vystavovatelů z celé republiky.
„Ústecký kraj v rámci podpory podnikatelům umožňuje
zúčastnit se a prezentovat své
výrobky na tuzemských veletrzích. Vlastní stánek na veletrhu
je často pro začínající firmy finančně nedosažitelný, a proto
jim zprostředkujeme propagaci na krajském stánku,“ uvedl

1. náměstek hejtmana Martin
Klika. Veletrhu se zúčastnil Tomáš Gajdoš s ručně vyráběným
nábytkem z masivního dřeva,
epoxidové pryskyřice a kovu. Na
stánku představil dubový stůl
ladící s barovou židlí, servírovacími prkénky a hodinami taktéž
z dubového dřeva.
Druhým účastníkem veletrhu
pod záštitou Ústeckého kraje
byla firma YOURDESIGN s.r.o.
s expozicí designových světel do
interiéru a optickým systémem
Altitudo. Firma YOURDESIGN

s.r.o. byla navíc oceněna časopisem Světlo jako firma s nejlepším exponátem v oboru světlo.
Hodnotitelská komise vybírala
ze všech vystavených svítidel
podle jejich novosti, nápaditosti a přínosu v problematice
osvětlení. Firma cenu převzala
za ručně vyráběné svítidlo Element Easy Space Sphere Natural českého designéra Michala
Řeháka. Svítidlo, jež je vyrobeno
z jednoho kusu skla a dubového prvku, slavilo velký úspěch
i u návštěvníků veletrhu.

Pracovníci Odboru strategie,
přípravy a realizace projektů
připravili propagační materiály
a seznamovali zájemce s podmínkami dotačního programu
Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji a také aktualizovaným webovým portálem
INVEST-ÚK.cz. Pro návštěvníky byla připravena i prezentace
regionálních potravin. Na veletrhu se podařilo navázat celou
řadu nových kontaktů jak pro
spoluvystavující podnikatele, tak
nové zájemce o dotační program.

Ručně vyráběný dřevěný nábytek a designová světla měla úspěch.

Babičku roku Ústeckého kraje vyhrála Ilonka Šnorychová z Mostu

N

a první říjnový den připadá
každoročně Mezinárodní
den seniorů. K této příležitosti
zorganizoval Ústecký kraj a Senior Pas v ústeckém kulturním
domě akci pod názvem Svátek
seniorů a Babička roku. Cílem
oslav bylo především vyjádření
úcty, která seniorům právem patří, jako vděk za jejich lásku, péči
a práci pro společnost.
Letos se organizátoři rozhodli
pro bezpečnou verzi realizace

této události a akci přesunuli
do online světa. Akce, která se
konala bez diváků, se kromě vystupujících zúčastnil také přímo
na místě 1. náměstek hejtmana
Martin Klika.
V rámci odpoledne probíhala
soutěž Babička roku Ústeckého
kraje 2020. Přihlášené babičky
soutěžily ve třech disciplínách
- rozhovor, volná disciplína
a módní přehlídka. Vítězkou se
stala Ilonka Šnorychová z Mos-

tu a právem se může pyšnit titulem Babička roku Ústeckého
kraje 2020.
Stříbrnou medaili vybojovala
Hana Baráková z Lovosic a třetí příčku obsadila Jana Vránová
z Roudnice nad Labem. Ocenění
Nejstarší babička po zásluze získala Dana Jírová z Ústí nad Labem
a zároveň se stala i Babičkou Sympatie. Program uváděl Vladimír
Hron, seniorům k svátku zazpíval
Bohuš Matuš či Petra Černocká.

V říjnu končí odklady splátek spojené s koronavirem

V

souvislosti s pandemií koronaviru byla v České republice
zaváděna mnohá opatření, která
měla za cíl snížit dopad mimořádné situace na obyvatele a firmy. Jedním z těchto opatření byl
i odklad splátek spotřebitelských
úvěrů. Od dubna do konce letošního srpna bylo takovýchto odkladů
schváleno více než 350 tisíc, avšak
tato úleva nyní končí - od listopadu již opět budou muset spotřebitelé hradit splátky v plné výši.
I s ohledem na jiná opatření,
cílená na firmy, se prozatím neprojevily předpokládané dramatické důsledky jako hromadné

propouštění a mimořádný růst
nezaměstnanosti. Je tak možné,
že se většina spotřebitelů, která
měla o odklad požádáno, opět
bez problémů vrátí k původnímu
režimu splácení. Co však mohou
dělat ti, kterých se situace přece
jen zásadním způsobem dotkla,
a ztratili například trvalý příjem?
V první řadě je vhodné nečekat
na konec odkladu splátek a informovat svého věřitele co nejdříve. S bankou či nebankovní
společností je možné pokusit se
začít hledat řešení ihned, například v podobě dalšího odkladu či
snížení splátek. Je však možné,

že ne každý věřitel takovéto žádosti vyhoví. V takovém případě rozhodně nedoporučujeme
hledat pomoc prostřednictvím
nových dluhů, zejména různých
mikropůjček, se splatností v následujícím měsíci. Z možných
následků by již pravděpodobně
nevedla jednoduchá cesta ven.
Zvážit je možné například
osobní bankrot – oddlužení.
I ten má však jasná pravidla,
mezi která patří například nutnost hrazení alespoň tzv. minimální splátky (2178 Kč u jednotlivce, 3267 Kč u manželů).
Pro tuto minimální splátku je

Mezinárodní den seniorů se
do povědomí dostává u nás až
v posledních letech, ve většině
zemí světa si jej však lidé připomínají již od roku 1998. Tento
svátek nabízí nejen oficiální
rámec pro zdůraznění vřelých
vztahů dětí k vlastním prarodičům, ale zároveň také představuje příležitost pro naplňování
myšlenky aktivního znovuzapojování seniorů do společenského
dění.

tedy nutný stálý příjem, anebo
závazek jiné osoby, která bude
částku dlužníkovi pravidelně
poskytovat ve formě daru. Pokud je předpoklad, že dlužník po
skončení odkladu splátek nebude schopen plnit své závazky, je
oddlužení vhodným způsobem
řešení, zabránění dalšího narůstání dluhu a prevencí před
exekucemi.
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Mírové náměstí 109/33,
40001 Ústí nad Labem
Objednání schůzky
na tel. 411 135 200,
hadas@financnitisen.cz

Thor: Bez dotace od Ústeckého kraje bych asi nezačal podnikat

Ú

stecký kraj vypisuje každým rokem dotační titul
pro začínající podnikatele. Dnes
představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?
Hlavním cílem bylo rozšíření
portfolia nabízených služeb ke
spolkové činnosti zaměřené na
rozvoj kolečkového bruslení.
Neměl jste obavu z rizika?
Obavu jsem měl a dosud ji
mám. Nicméně vím, že všechny

situace se dají při správné komunikaci a vůli vyřešit.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné?
Nesetkal jsem se s ničím, co by
se nedalo vyřešit.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
S největší pravděpodobností
ne, protože mi tato dotace velmi
pomohla. A díky ní jsem mohl
projekt obchodu, půjčovny
a servisního místa se zaměře-

Jméno a příjmení:

Ondřej Thor

Vzdělání:

Střední průmyslová škola
– obor strojírenství

Místo podnikání:

Ústí nad Labem

Předmět podnikání: rozvoj kolečkového bruslení

ním na kolečkové bruslení realizovat.
K čemu jste dotaci především využil?
Dotaci jsem využil hlavně na
pořízení základního mobiliáře
prodejny a dalšího nezbytného vybavení pro její fungování
(kasa, počítač, regály, prodejní
pult, skladovací prostory, vybavení interiéru).
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Mým dalším a asi v tuto
chvíli hlavním cílem je tvorba
komunit a takzvaných komunitních míst, kde se lidé budou
cítit dobře a budou mít vše, co
potřebují pro svůj další sportovní, osobní, podnikatelský
a duševní rozvoj. Mým nejnovějším projektem je kavárna
Knihomolka, kde je každý vítán bez rozdílu. Je to prostor,
jenž podporuje lokální firmy,

díky kterým si zde můžete dát
vynikající zákusek, kávu nebo
čokoládu.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
V první řadě je důležité, aby
každý zvážil, jestli je směr jeho
podnikání opravdu tím, čím se
chce zabývat. Poté si daný člověk
musí uvědomit, jaká motivace
ho k tomu vede. Protože pokud
se člověk rozhodne podnikat,
neměl by být jeho hlavní motivací rychlý finanční profit. Za třetí
– pokud se někdo rozhodne podnikat, měl by začít v první řadě
hodně počítat. A vše, co vypočítá ze strany nákladů, pro jistotu
zdvojnásobit. Poté už nezbývá
nic jiného, než si uvědomit, že
to, co ho bude v začátcích čekat,
nejsou neřešitelné situace, ale
dílčí činnosti podnikání. Závěrem nezbývá než popřát hodně
štěstí a vytrvalosti.

Ústecký kraj

říjen 2020

Chomutovské muzeum se pyšní nově restaurovaným oltářním retáblem
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C

hemické fórum Ústeckého kraje s podtitulem „Chemické aspekty vodíkové
platformy“ se nakonec letos uskutečnilo
alespoň formou online přenosu. Smyslem
semináře bylo podpořit komunikaci mezi
pracovníky z chemického průmyslu, škol, výzkumu i státní
správy, a to zejména v Ústeckém kraji. Náplní setkání byly nové
poznatky a diskuse o chemických aspektech budoucího využívání vodíku jako látky, která se v kraji významně vyrábí.

V

září tohoto roku byl ve stálé
expozici Oblastního muzea
v Chomutově, v historických
prostorách radnice, opětovně
instalován vzácný pozdně gotický oltář sv. Barbory. Ten byl vytvořen kolem roku 1525 pravděpodobně v dílně saského malíře
Hanse Hesseho.
Technologicky i časově náročné restaurování cenného díla
v dílně akad. malíře Maria Krále
z Brna bylo umožněno díky přeshraničnímu projektu Umění
pozdního středověku v hornické
oblasti Krušnohoří financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním koordinátorem projektu je Ústecký kraj.

Ú
Citlivé restaurování za pomoci využití moderních průzkumných metod vrátilo oltáři živou
barevnost, plnost zlacených
ploch a nechalo vyniknout řadě
precizně vytvořených detailů.
Za podpory česko-německé spolupráce se podařilo zabezpečit
vzácnou památku na nejvyšší
míru a zachovat ji pro příští generace.

stecký kraj je regionem s krásnou krajinou, ve které se nachází
mnoho zajímavých vyhlídek a rozhleden. Další taková, Vyhlídka Františka
Málka, vznikla nedaleko centra krajské metropole nad údolím Labe a je
z ní krásný výhled na protilehlé vesnice Svádov a Olšinky.

J

Restaurátor a pracovníci muzea při instalaci zrestaurovaného
oltáře. Foto: Miloš Žihla.

Krajští záchranáři dostali dvě nová vozidla financovaná Nadací ČEZ

Z

dravotnická
záchranná
služba Ústeckého kraje
(ZZS ÚK) převzala na výjezdové základně v Rumburku od
představitelů kraje a manažerky
regionální komunikace Nadace ČEZ dvě nová zdravotnická
SUV vozidla v hodnotě tří miliónů korun.
Jedná se o záchranářská vozidla Škoda Kodiaq 2,0 TDi
140kw 4x4 se zástavbou pro
Rychlou lékařskou pomoc
v Randez-vous systému, která
byla pořízena díky příspěvku
Nadace ČEZ v rámci projektu
Zdravotnická vozidla SUV s vybavením. Vozidla stála dohromady 3.023.678 korun, z toho
celkem tři miliony představuje
příspěvek Nadace ČEZ. Zbytek
uhradil Ústecký kraj.
Vozidla budou sloužit k poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví, nebo
v přímém ohrožení života. Jsou
vybavena tak, aby umožňovala

Vybavení obou vozů odpovídá požadavkům ZZS ÚK.

poskytování akutní zdravotní
péče, včetně sledování ukazatelů základních životních funkcí
pacienta během jeho ošetření.
Jedno vozidlo bude sloužit k poskytování neodkladné péče v systému Rychlé lékařské pomoci
Rendez-vouz v oblasti Šluknovského výběžku s umístěním na
výjezdové základně v Rumbur-

ku. Druhé vozidlo bude umístěno v Ústí nad Labem.
Slavnostní předání vozidel se
odehrálo za účasti 1. náměstka
hejtmana Martina Kliky, náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Stanislava Rybáka a manažerky regionální komunikace
Nadace ČEZ Soni Holingerové.
Za Zdravotnickou záchrannou

službu Ústeckého kraje vozidla
přebral technický náměstek ředitele Michal Urban. Vozidla si
přišli prohlédnout také někteří
starostové z okolních měst a obcí
ve Šluknovském výběžku.
„Ústecký kraj se dlouhodobě
stará o zdravotní péči na území
celého regionu. K tomu samozřejmě patří také péče o vybavenost zdravotnické záchranné
služby, naší krajské příspěvkové
organizace. V posledních letech
kraj například zrekonstruoval
nebo nově vystavěl osm výjezdových základen zdravotnické
záchranné služby a pořídil desítky nových moderně vybavených
zdravotnických vozidel. Věřím,
že díky tomuto daru se podaří
zachránit mnoho lidských životů. Jsem rád, že existují lidé,
kteří si váží práce a činnosti
zdravotnické záchranné služby
stejně jako Ústecký kraj. Proto
Nadaci ČEZ patří velké poděkování,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

Krajští zastupitelé ocenili podnikatele Úspěšný trip pro pořadatele kongresů a eventů
Ústeckém kraji proběhla adrenalinu si návštěvníci užili
v rámci soutěže Spokojený zákazník
ve spolupráci s Agenturou při prohlídce terezínského podÚsteckého kraje
CzechTourism speciální exkurze zemí nebo vyjížďce na koloběž-

V

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje byly vyhlášeny
výsledky 20. ročníku soutěže
„Spokojený zákazník Ústeckého
kraje“. Oceněno bylo 17 podnikatelů. Firmy a podnikatelé převzali ocenění z rukou krajských
zastupitelů Radka Černého a Jaroslava Dubského.
„Vážím si práce malých podnikatelů, živnostníků a řemeslníků, kteří svému oboru a cechu
dělají čest a jejich zákazníci,
spotřebitelé, to dokáží ocenit,“

řekl při předávání cen Radek
Černý, předseda komise pro zemědělství a venkov.
Oceněním Spokojený zákazník Sdružení českých spotřebitelů, které akci pořádalo, vyjadřuje, že podnikatel, který jej
získal, poskytuje služby v oboru
svého podnikání kvalitněji, než
běžně očekává spotřebitel. Toto
ocenění se uděluje na dva roky
a jeho cílem je ukázat v různých
oborech pozitivní přístup podnikatelů na místní úrovni.

Jednu z cen získal za své služby i motorest ve Velemíně.

pro organizátory firemních akcí,
eventů, konferencí a kongresů
a incomingové agentury. Deset
hostů si prohlédlo vybraná místa
našeho kraje, která budou moct
nabízet v rámci svého zaměření.
A odjížděli nadmíru spokojení.
Exkurze začala v Roudnici
nad Labem prohlídkou infocentra, Kulturního domu a historických vinných sklepů. Následovala ukázka citlivé rekonstrukce
ve Dvoře Perlová voda. Trochu

kách v Děčíně, kde si prohlédli
i zámek. Den zakončili v hotelu
Větruše v Ústí nad Labem. S Ústeckým krajem se rozloučili na
Offroad safari v Litvínově a ve
sportovním areálu Klíny. Následně pokračovali ještě do Karlovarského kraje.
Organizace podobných tripů
spadá do působnosti oddělení
cestovního ruchu, program zajišťovala Destinační agentura
České středohoří.

Před děčínským zámkem na koloběžkách.

Nabídka regionálních produktů v Chomutově

V

Chomutově se uskutečnil 4. Krušnohorský Regiofest aneb Den regionálních
produktů (nejen) Ústeckého kraje. Akce byla
zaměřena na přehlídku regionálních produktů formou trhu. Své výrobky, služby nebo
zážitky zde prezentovali zejména držitelé regionální značky KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt®. Sešlo se na pět desítek stánkařů.
Pro bezpečnost přítomných byla na všech
stáncích k dispozici dezinfekce, k dispozici
byly podle potřeby roušky i ochranné ruka-

vice. Po celý den byl pro příchozí připraven
zábavný program formou dílniček a stánků
s předváděním starých řemesel. K vidění bylo
pletení košíků a nůší, výroba obrazů z mechu, zdobení keramiky i perníčků, vypalování
do dřeva, kovárna, šlapací soustruh, dlabání
koryt a mnoho dalších. Příjemným oživením
byl i sochař Václav Havlíček, který po dobu
konání akce vyráběl dřevěnou lavičku.
Pořadatelem akce bylo MAS Sdružení
Západní Krušnohoří ve spolupráci se sta-

tutárním městem Chomutov, za finanční
podpory Ústeckého kraje a Statutárního
města Chomutov, pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka
a primátora Statutárního města Chomutova
Marka Hrabáče.

aké je největší turistické lákadlo Krušných hor? Funpark Most. Ten získal nejvíce hlasů v prvním ročníku ankety Krušnohorská „NEJ“, kterou vyhlásila Destinační
agentura Krušné hory. Veřejnost nejprve
jmenovala deset novinek roku 2019, které si podle návštěvníků
zasloužily ocenění a patří k tomu nejzajímavějšímu a nejlákavějšímu. Dále pak pět měsíců trvalo hlasování na sociálních sítích,
při kterém lidé volili tu NEJ novinku loňského roku.

K

oronavirová epidemie zrušila i letošní poslední akci Rodinného
stříbra mezinárodní soutěž mladých
klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte, která se měla konat v termínu
18 – 20. listopadu v ústeckém Severočeském divadle opery a baletu. Důvodem zrušení byla stále se
zhoršující epidemická situace v ČR. „Věříme, že se do příštího
roku situace uklidní a budeme moci zorganizovat 54. ročník
Virtuosi v termínu 24. – 26. listopadu 2021,“ uvedl ředitel ZUŠ
E. Randové Marek Korbélyi.

O

dsouzení z věznice Bělušice na Mostecku už znovu šijí roušky. Při první
vlně pandemie koronaviru na jaře letošního roku ušili celkem 9 tisíc těchto ochranných pomůcek, které pomohly nejen jim, ale také různým neziskovým organizacím a mostecké nemocnici. Nyní se vězni
z oddělení dlouhodobých trestů k šití roušek vrátili a kromě
nich šijí například i sáčky s dětskými tvary na ukládání pyžámek, polštářky ve tvaru myšky nebo hračky, jako je šnek a kočka. Tyto nové druhy výrobků jsou určeny pro děti předškolního
věku a budou průběžně předávány do potřebných organizací.

Práce sestry v odběrovém centru COVID-19

O

dběrová místa, nyní odběrová centra, byla zřízena
na jaře letošního roku, jako
reakce na výskyt nového viru
a potřebu testování. Na začátku jsme byly posíleny studenty
medicíny a zdravotnických škol
a výtěry jsme prováděly přímo
z auta ve stanu za nemocnicí. Na
konci jara, kdy byla epidemie
na ústupu, a počty nemocných
klesaly, jsme se přestěhovaly do
„kamenné“ ambulance v prostorech uvolněných dětských
ambulancí v přízemí pavilonu
„J“. V současné době zajišťují
chod odběrového centra v naší
nemocnici pouze pracovnice
Nemocnice Teplice, o. z.
K dispozici máme tři místnosti. V současné době tam
pracujeme ve dvou – jedna
zpracovává a tiskne žádanky,
připravuje štítky, administruje
samoplátce, vyřizuje telefony
a dotazy pacientů, komunikuje
s KHS.
Druhá sestřička provádí
výtěry z nosohltanu v samostatné ambulanci. Samostatná
ambulance je nutná, z důvodu
vysokého rizika přenosu infekce drobnými kapénkami při
provádění vlastního výtěru. Ze
stejného důvodu musí být sestřička oblečená do ochranných
pracovních prostředků, jako
je respirátor FFP2, obličejový
štít, čepice, kombinéza nebo
ochranný plášť a dvoje rukavice. Být čtyři hodiny takto oblečená není úplně snadné, hlavně
v letních měsících. „Materiál“
k vyšetření se získá z hlubokého
výtěru z nosu. Vyšetření není
spojeno s žádným omezením,
pacient se před ním může najíst
i napít. Vlastní výtěr není bo-

lestivý, spíš hodně nepříjemný
a pacienti říkají, že to lechtá.
Odebrané vzorky jsou následně transportovány do laboratoře Masarykovy nemocnice, kde
jsou zpracovány. Pacientovi je
laboratoří do 48 hodin sdělen
výsledek ve formě SMS. Samoplátcům navíc přijde výsledek
do mailu, a to formou přílohy,
která je zabezpečena heslem.
Výsledek je dvojjazyčný a svou
formou splňuje požadavky cizích států, takže se nikdo nemusí bát, že by nebyl vpuštěn na
území daného státu.
Pacienti jsou do našeho odběrového centra předem objednáváni, a tak se nám daří zamezit
vzniku fronty. Objednávají se
buď sami, prostřednictvím elektronického
objednávkového
systému, nebo jsou objednáváni prostřednictvím svých
praktických lékařů či Krajskou
hygienickou stanicí (KHS).
U pacientů s takzvanou e-žádankou se jedná o lidi, kteří byli
v úzkém kontaktu s nakaženým
Covid pozitivním člověkem,
nebo jsou to lidé, kteří jsou nemocní a mají příznaky Covidu.
Těmto pacientů hradí vyšetření jejich zdravotní pojišťovna.
V případě samoplátců si pacient
hradí vyšetření sám. Jedná se
hlavně o lidi, kteří pendlují, potřebují pracovně vycestovat, odjíždějí nebo se vrací z rizikových
zemí anebo chtějí vědět, jestli
nemají Covid. Vyšetření stojí
1756 Kč a na našem odběrovém
místě ho lze zaplatit platební
kartou nebo hotově v pokladně
nemocnice.
Zpracovala: Mgr. Kateřina
Vágnerová, hlavní sestra z Nemocnice Teplice, o. z.
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V Litoměřicích o podnikatele pečují. Staly se Městem
pro byznys Ústeckého kraje

L

itoměřice jsou nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Ústeckém
kraji. Podnikání se daří velmi dobře také v Lovosicích a v Roudnici
nad Labem. Ukázaly to výsledky
srovnávacího výzkumu Město pro
byznys 2019, které jsou vyhlašovány v rámci krajských setkání
Svazu měst a obcí. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech
205 obcí s rozšířenou působností
v České republice.

Ve vítězných Litoměřicích je
v rámci kraje nadprůměrný podíl
firem, stejně jako studentů a učňů
v odborném vzdělávání. Nadprůměrný podíl financí věnuje město
na kulturu a sport, kde mají Litoměřice vytvořené dotační programy. Radnice se také intenzivně
zabývá problematikou sucha.
Stříbrné Lovosice zazářily
v testu elektronické komunikace
a třetí v pořadí Roudnici nad Labem je nízká nezaměstnanost.

everočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Ústeckým
krajem a organizací SKIP od
roku 2015 každoročně vyhlašuje soutěž Knihovník Ústeckého
kraje. V rámci soutěže se tradičně hodnotí činnost knihovníků
v několika oblastech (mj. spolupráce s OÚ a dalšími organizacemi, propagace knihovny,
prezentace knihovny na webu,
rozsah služeb a komunitní aktivity, vzhled knihovny, zapojení
do celostátních projektů, inovativní přístup nebo realizace aktivit na podporu čtenářství).

Vítězi
letošního
ročníku se stali manželé Hana
a Miroslav Bláhovi z Místní
knihovny Kostomlaty pod
Milešovkou (region Teplice).
Kostomlatská knihovna patří
mezi nejlepší obecní knihovny
v regionu a je držitelkou několika čestných uznání a ocenění.
Zdejší knihovna díky manželům Bláhovým již řadu let přispívá ke kvalitě společenského
a kulturního života v obci, úzce
spolupracuje s místními spolky a institucemi a pro školy
i veřejnost pořádá ohromné

množství kulturních a společenských aktivit.
Druhé místo získala paní
Ludmila Zavadilová z Obecní
knihovny v Dolním Podluží (region Děčín – Varnsdorf), která
svými aktivitami cílí nejen na
dětské čtenáře a podporu čtenářství, ale úzce spolupracuje
i s místními spolky a podílí se na
kulturním dění v obci.
Na třetím místě skončila Lenka Feiklová z Místní knihovny
Siřejovice (region Litoměřice).
Svou činností v knihovně se
zaměřuje především na dětské

čtenáře, učí je lásce ke knihám,
rozvíjí jejich čtenářské dovednosti, ale i zručnost, tvořivost
a fantazii při pořádání pravidelných dílniček.
Předání ocenění se uskutečnilo v komorním duchu v kavárně Knihomolka v Severočeské
vědecké knihovně. Během večera mohli ocenění knihovníci
zhlédnout výstavu Dvacet plus
jedna: NEJ Severočeské vědecké
knihovny připravenou k 75. výročí ústecké knihovny.
Jana Bednářová (Oddělení
regionálních funkcí SVKUL)

Ústecký kraj ve filmu aspiruje na prestižní americkou cenu

J

edním z nejúspěšnějších filmů, který se natáčel v Ústeckém kraji, je Oscarem oceněný
Králíček Jojo novozélandského
režiséra Taika Waititiho. Za
výběrem lokací stojí lokační
manažer Jan Adler, který spolupracoval s Filmovou kanceláří
Ústeckého kraje (FKÚK). Ve
snímku jsou dobře rozpoznatelná města Žatec, Úštěk a také
kulisy bývalého cukrovaru v Lenešicích.
Jan Adler se dostal do nejužšího výběru šesti nominací Mezinárodní lokační unie LMGI
v kategorii historických filmů.
O cenu se během finálového večera utká s lokačními manažery
nejoceňovanějších filmů loňské-

ho roku jako například Tenkrát
v Hollywoodu, 1917 nebo Malé
ženy. Finálový večer bylo možné
sledovat online 24. října (výsledky byly až po uzávěrce novin).
Králíček Jojo se natáčel
v České republice po dobu 40
natáčecích dní v letech 2018
a 2019. Kromě pražských ateliérů a Středních Čech si ve filmu
zahrála také města Žatec, Úštěk
a Lenešice. Útrata štábu v České
republice dosáhla 200 milionů
korun, z toho nemalou část utratili filmaři právě v našem kraji.
„Podle ohlasů jsou místní na
poslední snímek Jojo Rabbit
náležitě hrdí a film se jim líbil,
což je zásluha i Filmové kanceláře Ústeckého kraje. Proto

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali bývalou radnici v Měděnci. Na
výhru se může těšit: Jiří Stehlík
z Teplic, Blanka Linhartová
z Oseku a Marta Ziková z Jirkova. Výhercům gratulujeme.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč s oceněním.

Titul Knihovník Ústeckého kraje 2020 získali manželé Bláhovi

S

říjen 2020

Město Žatec uchvátilo filmaře.

opět oslovujeme stejné subjekty
i v rámci příprav nového projektu. Do Žatce se totiž vracím
po nějaké době s projektem Das
Boot německé produkce,“ popsal svou zkušenost Jan Adler.
Ústecký kraj připravuje pro filmaře na příští rok vlastní dotační

program na podporu audiovizuální tvorby, díky kterému by štáby mohly získat na natáčení část
financí přímo od kraje. I díky
vstřícnosti a spolupráci s FKÚK
se filmaři do Ústeckého kraje
rádi vracejí a na natáčení se tak
podílí řada místních dodavatelů.

Dnešní hádanka nás zavede
za kulturní památkou v teplickém okrese. Tato moderní kaple, která byla vysvěcena teprve
před 20 lety, stojí na návsi vsi
nacházející se nedaleko obce
Bořislav. Původní kaplička byla
vybudována jako smírčí kaple již v roce 1639. Současnou
stavbu navrhl a v letech 1996–
2000 realizoval akademický ar-

chitekt Ivan Nosek. Kolem kaple vede cesta na nejvyšší horu
Českého středohoří, na Milešovku. Na kapli navazuje Cesta
přátelství. Víte, o jako památku
se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 11. listopadu 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
Z důvodu omezení provozu
muzeí a galerií z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19
sledujte webové stránky jednotlivých institucí.
Na webových stránkách Ústeckého kraje naleznete virtuální výstavu Osvobození 1945. Konečně
mír!, která dokumentuje méně
známé skutečnosti o posledních
týdnech druhé světové války v Ústeckém kraji. Výstavu zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města
Ústí nad Labem ve spolupráci
s muzei a archivy v Ústeckém kraji.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Výstava Sestup do propasti /
Esence symbolismu nás zavede na
přelom 19. a 20. století, který byl
v umění dobou různorodých proudů, protichůdných tendencí, kontrastů a neustálého hledání. Snad
více než kdy jindy v něm rezonovaly
otázky související s lidským osudem
a životem. Symbolismus umožnil
výrazné prolínání výtvarného umění
s literaturou, filozofií i s tehdejším
rozmachem psychologie. Potrvá od
13. 11. 2020 do 17. 1. 2021.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Koncept výstavy Finis Terrae vychází z meziválečného fotografického projektu „Bretaň“ Jana Zrzavého, z intuitivního hledání charakteru
„civilizací nepříliš zasažené země“.
Dotkne se tvorby některých předchůdců a současníků Jana Zrzavého, ale také ukáže tvorbu některých
současných výtvarníků, které Bretaň
svým prostředím ovlivnila v jejich
tvorbě. Potrvá do 22. 11. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Výstava Příběh starého Mostu
prezentuje jedno z nejcennějších
historických jader Česka - zaniklé
město Most prostřednictvím uměleckých děl ze sbírky muzea. Cenné architektonicko-urbanistické
dědictví města bylo až na výjimky
zlikvidováno. Významný podíl na
jeho částečné záchraně měly neutuchající aktivita a osobní nasazení

Heide Mannlové Rakové, jejíž památce je výstava věnována. Výstava
potrvá do 17. 1. 2021
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Výstava Lodě na známkách
představí českou, československou
i zahraniční známkovou tvorbu
s tématikou lodní dopravy a poskytne informace z aktuálního dění ve
filatelii. Potrvá do 28. 2. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Prvním vlakem do Chomutova připomíná 150 let od prvního příjezdu vlaku do Chomutova
na jeho tehdejší nové nádraží. Pro
město znamenala železnice možnost k bouřlivému průmyslovému
rozvoji. Návštěvníci mohou zhlédnout velké množství unikátních
předmětů spojených s dráhou. Potrvá do 28. 11. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Český granát, perla
středohoří představí vzácný minerál v podobě unikátní kolekce historických šperků z 19. a 20. století
a návštěvníky seznámí také s historií
těžby granátu v Českém středohoří
a způsobem jeho opracování. Výstava
potrvá od 26. 11. 2020 do 14. 3. 2021.
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
Geologická expozice Za krásou
kamenů je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska.
Díky horninám rozmanitého stáří
a původu, které se nacházejí na zemském povrchu, nebo které byly odkryty při geologických výzkumech
a při těžbě nerostných surovin, nám
toto území poskytuje obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
S výrobky Kovozávodů Semily si můžete pohrát na Expozičně
herní výstavě pro malé i velké. Na
výstavě uvidíte i vyzkoušíte stavebnice a skládačky, plastové mozaiky,
společenské a didaktické hry, magnetické mozaiky, ale také například
hračky do vody a „upomínkové televizorky“, magnetické tabulky a řadu
kuchyňských potřeb. Do 10. 1. 2021.

křížovka o ceny

O

tázka Jak se jmenoval důl, ve kterém zahynuli horníci? byla
tajenkou naší zářijové křížovky. Odpověď na ni byla: Pluto II.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Josef Luxemburg z Milevska, Dagmar Andělová z Kadaně, Antonín Krsek z Meziboří, Marie Fárová z Loun
a Václav Pokuta z Litoměřic. Všem k výhře upřímně blahopřejeme!
I naše říjnová 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 11. listopadu, 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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