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Ústecký kraj zahájil období adventu tradičním koncertem

Ú

stecký kraj uspořádal
v předvečer první adventní
neděle tradiční adventní koncert
ve spolupráci s teplickým spolkem Trautzlova umělecká společnost. V předchozích letech
zahájil krajský koncert období
adventu v Oseku, Litoměřicích,
Děčíně a Teplicích. Letos potěšila hudba z lounského Chrámu
sv. Mikuláše všechny pouze prostřednictvím internetu. Kvůli
vládním opatřením se koncert
uskutečnil bez účasti diváků.
Při letošním adventním koncertu zazněla premiéra kantáty
z pera dirigenta a hudebního
skladatele Jana Zástěry, držitele Ceny hejtmana za rok 2019,
k výročí 800 let od narození svaté Zdislavy – Já vládnu pouze
láskou. Kromě toho posluchači
uslyšeli několik světových i krušnohorských skladeb. K divákům
promluvili v přímém přenosu
hejtman Ústeckého kraje Jan
Schiller a litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant.

Členové Trautzlovi umělecké společnosti vytvořili atmosféru adventního období.

Zlatý erb 2020: dvojí umístění pro Ústecký kraj

V

celostátním kole soutěže
Zlatý erb 2020 o nejlepší
webové stránky v kategoriích
„nejlepší webová stránka města“, „nejlepší webová stránka
obce“ a „nejlepší elektronická
služba a projekt Smart City“ se
mezi oceněnými objevily také
Povrly a Bílina.
Slavnostní předání ocenění
proběhlo on-line v rámci mezinárodní konference ISSS,
zaměřené na reformu veřejné
správy, rozvoj e-governmentu
a informatizaci společnosti.
Úspěch zaznamenala obec Povrly, která obsadila třetí příčku
v kategorii webové stránky

obcí, i město Bílina, které se se
svým Portálem občana umístilo na druhém místě v kategorii

elektronická služba a Smart
City.
Pokračování na straně 2

Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová přebrala v Praze ocenění za druhé místo v kategorii elektronické služby a Smart City
celostátní soutěže Zlatý erb.

Hejtman Schilller: Občan kraje pro nás bude na prvním místě

K

aždý měsíc vám budeme
představovat
postupně
jednotlivé členy nového Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI.
volebním období 2020-2024.
A nemůžeme začít samozřejmě
nikým jiným než Janem Schillerem. Nový hejtman za ANO
2011 vystřídal ve funkci Oldřicha Bubeníčka. Ten vedl kraj
osm let.
Co slíbíte svým voličům,
a vůbec všem obyvatelům Ústeckého kraje?
Společnost se posunula do
moderní doby, zatímco Ústecký
kraj zůstal stát. Mým úkolem
proto bude prosazovat nové metody v jeho řízení se zřetelem na
to, aby občan vždy byl na prvním
místě.
Jste rodilý Mostečan. Jak
byste charakterizoval náš region a jací lidé zde žijí?
Ústecký kraj je tvrdý, přesto
krásný a různorodý. Navracíme
se zpátky k přirozené krajině
a každá změna je svým způsobem testem, ve kterém se snaží-

me obstát. I místní lidé jsou tvrdí, ale zároveň srdeční a schopní
lidé, zocelení předešlým životem, kteří se jen tak nevzdávají.
Do jakých oblastí regionu
byste návštěvníky pozval?
Máme se čím pochlubit, jen
namátkou zmíním, proč stojí za
to k nám do regionu přijet a strávit tu odpočinkový nebo aktivní
víkend či dovolenou. Naší chloubou jsou jezera Milada a Most,
Národní park České Švýcarsko,
Labe aréna, Krušné hory, Šluknovsko i kilometry cyklostezek
napříč krajem. Máme krásná
historická města, řadu přírodních a kulturních památek.
Co je podle vašeho názoru
potřeba v kraji změnit, s čím
jste již začal a co bude následovat?
Těch priorit je víc. Ústecký
kraj zaostává za všemi ostatními regiony České republiky, ale
také za moderní dobou, která je
ve znamení nových technologií.
Se změnami jsme začali u zdravotnictví, kterému chceme

Hejtman Ústeckého kraje pro
VI. volební období 2020–2024 Jan
Schiller.

vdechnout novou koncepci, následovat bude veřejná doprava,
školství je potřeba více přiblížit
potřebám podnikatelských činností v kraji, věnovat se chceme
rozvoji sociálních služeb jak co
do rozsahu, tak i bezpečnosti.
Důležité je trvale udržitelné životní prostředí a problematika
zadržování vody v krajině a tak
bych mohl ve výčtu pokračovat.
Pokračování na straně 2
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Vážení a milí přátelé,
v posledních letech, vždycky
v jejich závěru, jsem opakovaně přemýšlel nad tím, jakými
slovy bych měl vyjádřit stejnou
skutečnost, totiž vánoční a novoroční pozdrav
a přání, ale nově s nějakou novou neomšelou
myšlenkou.
Nejsem a nikdy
jsem nebyl mistrem
slova, ale mám rád
taková
setkání
s lidmi, při nichž
se otevírají jejich nitra a já
mám vzácnou
příležitost si
uvědomit jednoduché a prosté
věci, sdělené oněmi hloubavými, a přitom nenápadnými
lidmi. Stalo se mi to právě před
několika dny, kdy jsem mohl
s mými známými využít jednu
z mála příležitostí si popovídat
o uplynulém, tak zvláštním roce.
Samozřejmě se naše debata
vedla především o náročném
čase epidemie, nouzového
stavu, karantény apod. Jeden
účastník této přátelské diskuze
vyslovil, téměř jakoby mimoděk,
něco, co bych si rád od něho vypůjčil a jeho postřeh použil jako
pozdrav a přání Vám, milí přátelé, do nového roku 2021.
Mluvil totiž nikoliv jen o obtížích roku, tak citelně poznamenaném svazujícími omezeními
probíhající epidemie, ale připo-

mněl, že prožitý čas v náročných
okolnostech lze chápat i jako
příležitost k osobnímu poznání,
kolik a co všechno jako lidé vydržíme, že se dá žít i skromněji, že
to, co považujeme pro náš život za samozřejmé, jako např.
osobní setkávání se s přáteli,
samozřejmé najednou
být nemusí, něčeho
hezkého se nám
možná na čas nedostane, ale svět
se nám přesto nezhroutí atd.
Můj vánoční pozdrav bych rád vyjádřil podobnými slovy:
životní zkoušky i vážné choroby
a jejich léčení a překonávání se
mohou stát našimi vlastními
životními zkouškami, které nás
zocelují a mohou nám pomoci
k tomu, abychom byli i v jiných
nesnázích odolnějšími. Nebojme
se jich, buďme statečnými!
A přání do nového roku 2021
si dovolím formulovat stejnými
slovy: buďme si, prosím, vědomi
toho, že jsme lidskými bytostmi,
obdařenými svým Tvůrcem svobodou v rozhodování i schopností mít rád druhé a jejich lásku
s vděčností přijímat. Jsme však
jako dospělí lidé vybaveni i statečností a ochotou leccos snést,
vydržet i vytrpět. Kéž Vám a Vašim blízkým, Vašim rodinám nikdy nechybí Boží požehnání!
Jan Baxant, biskup litoměřický

Lednové farmářské trhy

K

onec roku 2020 se nezadržitelně blíží, astronomická zima se přihlásila o slovo
a i v tomto ročním období nebudou na náměstích měst Ústeckého kraje chybět 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. Chtěli bychom zároveň

upozornit obyvatele měst, že konání farmářských trhů v lednu
2021 je ovlivněno omezujícími
opatřeními vlády ČR z důvodu
zmírnění epidemické situace
(COVID-19). Prosíme, sledujte aktuální situaci a tato přijatá
omezení respektujte, děkujeme.
V naší pozvánce na leden jsou
vypsané všechny farmářské trhy
v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
pátky 13., 20. a 27. ledna od 8
do 15 hodin. Litoměřice: tržni-

Hejtman Schilller: Občan kraje pro nás bude na prvním místě
Pokračování ze strany 1
Jak poznamenala váš nástup
do funkce hejtmana epidemická situace?
Spadl jsem do ní rovnýma nohama. Tato doba je pro mne plná
nových informací, nových lidí,
problémy se řeší ze dne na den
napříč celou republikou. Tým
mých spolupracovníků ví, co má
dělat, a já se učím za pochodu.
Stojí to hodně času navíc, ale je
potřeba se tomu detailně věnovat.

Co očekáváte od koaličních
partnerů?
Očekávám to samé, co od
mých lidí – práci, zodpovědnost
a férovost. Zatím to jde dobrým
směrem a doufám, že to půjde
takto i nadále.
A od opozičních zastupitelů?
Od opozičních zastupitelů
čekám náměty k diskuzi, pracovitost a konstruktivnost. Práce
opozice je specifický obor a já
jen doufám, že se oprostí od
nějakých zbytečných „faulů“.

Soutěže se v letošním roce
zúčastnily města a obce z celé
České republiky, a to ze všech 14
krajů. Celkově se do ní zapojilo
403 webových stránek a projektů
měst a obcí včetně elektronických
služeb a turistických prezentací.
VÍTĚZOVÉ
CELOSTÁTNÍHO KOLA
Kategorie webové stránky měst
1. MČ Praha 12
2. Valašské Klobouky
3. Tábor

Vždyť naším společným zájmem
je rozvoj Ústeckého kraje.
Půjde časově skloubit pozice
hejtmana, poslance a městského zastupitele?
Nepůjde. Již před volbami
jsem deklaroval, že pokud se
stanu hejtmanem, budu se této
práci pro Ústecký kraj věnovat
naplno. K 31. 12. 2020 proto
rezignuji na funkci poslance,
ponechám si jen mandát zastupitele v Mostě.
Blíží se svátky vánoční. Jak
je budete trávit?

Svátky strávím tradičně s mými
blízkými, období mezi nimi pak
pracovně. Je toho hodně, co je
třeba řešit. Jedná se především
o rozpočet na příští rok. Díky
událostem spojeným s pandemií
očekáváme v Ústeckém kraji propad příjmů okolo 600 milionů korun a bude proto třeba pro první
čtvrtletí roku 2021 přijmout rozpočtové provizorium. To je momentálně nejdůležitější úkol pro
nové vedení. Z pozice poslance se
vytrvale snažím, aby výpadky veřejných rozpočtů pokryl stát.

OBRAZEM: Střípky z tradičního adventního koncertu kraje

L

etošní adventní koncert
uspořádal tradičně Ústecký
kraj společně s teplickou Trautzlovou uměleckou společností
v lounském Chrámu sv. Mikuláše. Kvůli vládním opatřením
se koncert uskutečnil bez účasti
diváků. Ti mohli dění sledovat
živě na internetu. Příprava na
akci musela být zvládnutá nejen po technické stránce. Tu
hudební měl pod taktovkou dirigent Jan Zástěra, držitel Ceny
hejtmana za rok 2019. V přímém přenosu k lidem promluvil i hejtman Ústeckého kraje
Jan Schiller.
Letošním dějištěm adventního koncertu byl nádherný
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
s úžasnou výzdobou uvnitř.

ce Felixe Holzmanna: pátky 8.,
15., 22. a 29. ledna od 7:30 do
13 hodin. Lovosice: Václavské
náměstí, úterý 5., 12., 19. a 26.
ledna od 8 do 12 hodin. Most:
1. náměstí, sobota 23. ledna od
8 do 12 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 12., 19.
a 26. ledna od 9 do 16 hodin +
čtvrtky 14., 21. a 28. ledna od 9
do 16 hodin.
Platí také informace, že města Chomutov, Most, Bílina,
Žatec trhy prozatím zrušila.
Lounské trhy začínají až v únoru 2021.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

generálního ředitele

Zlatý erb 2020: dvojí umístění pro Ústecký kraj
Pokračování ze strany 1
„Gratuluji všem oceněným
městům a obcím. Jsem obzvlášť
hrdý na dva zástupce z Ústeckého
kraje, kteří se v rámci celostátního kola umístili mezi nejlepšími
v celé České republice. Je dobře,
že mají takto kvalitní weby nebo
on-line služby. V současné moderní době je více než žádoucí,
aby se lidé na webových stránkách dobře orientovali,“ sdělil
hejtman Ústeckého kraje Jan
Schiller.

prosinec 2020

Kategorie
webové stránky obcí
1. Zádveřice – Raková
2. MČ Praha – Dubeč
3. Povrly
Kategorie elektronická služba
a Smart City
1. Praha: Open-source Datová
platforma hlavního města Prahy – Golemio
2. Bílina: Portál občana
3. Dvůr Králové nad Labem: Mapový portál GIS

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru lékařství, ekonomika nebo právo
minimálně desetiletá praxe na místě vedoucího zaměstnance
praxe v řídící funkci ve zdravotnickém zařízení s akutní lůžkovou péčí minimálně pět let
praxe v řídící funkci s kolektivem větším než 100 zaměstnanců minimálně tři roky
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
schopnost efektivní komunikace
schopnost motivovat podřízené
vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
zkušenosti s projektovým řízením
schopnost práce v zátěžových situacích, rezistence na stres
znalost legislativy v oblasti činnosti obchodních společností
znalost systému ekonomiky zdravotní péče
znalost postupů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
vítána zkušenost s řízením investičních projektů
vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj)

Rámcová pracovní náplň:
◊
◊
◊
◊

plnění úkolů vedoucího zaměstnance
jednání ve věcech společnosti podle stanov a vnitřních organizačních norem
zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj v rozsahu daném stanovami a vnitřními organizačními normami
spolupráce s představenstvem a dozorčí radou společnosti

Obsah přihlášky:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
informace o referenčních projektech ve zdravotnictví
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa generálního ředitele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
◊ písemná koncepce organizace řízení a rozvoje zařízení (v rozsahu max. 10 stran formátu A4)

Doplňující informace:
◊ součástí výběrového řízení může být i psychologické testování
◊ předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody
◊ platové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
◊ Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru
nejvhodnějšího uchazeče i jiné, pomocné nástroje výběru, například psychologické testy.
◊ Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené
obálce označené „VŘ-GŘ KZ - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 29. 1. 2021 na adresu:

Ocenění za třetí místo v kategorii webové stránky obce převzala za Povrly na Ústecku pracovnice radnice
Lucie Mánková (vpravo).

Krajská zdravotní, a.s.
k rukám Ing. Mgr. Bc. Vlasty Kašparové
Sociální péče 3316/12a
401 13 Ústí nad Labem

Ústecký kraj
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Čtyřiapadesát nových zastupitelů
Ústeckého kraje

Pavla Tomášová

Vít Rous

Jan Schiller

Marek Hrabáč

Marek Kocánek

Radim Laibl

Tomáš Kirbs

Marián Čapek

Vlastimil Skála

Jindra Zalabáková

Zdeněk Plecitý

Milan Rychtařík

Jiří Valenta

Miroslav Novotný

Lumír Kus

Jiří Štábl

Lubomíra Mejstříková

Jiří Řezníček

Jiří Kulhánek

Iva Dvořáková

Tomáš Rieger

Drahomíra Karasová

Jan Růžička

Zdenka Vachková

Jiří Pimpara

Zdeněk Kutner

Zbyněk Linhart

Alena Dernerová

Pavel Svoboda

Yveta Tomková

Filip Ušák

Štefan Drozd

Milan Šťovíček

Karel Karika

Kateřina Stojanová

Jaroslav Foldyna

Zdeněk Kettner

Dominik Hanko

Bohumil Ježek

Elvíra Hahnová

Jiří Baudis

Jan Kranda

Vladimír Vlach

Jiří Řehák

Karolína Žákovská

Michal Kučera

Petr Medáček

Jaroslav Komínek

Radek Černý

Petr Kubeš

Jan Paparega

Martin Klika

Věra Nechybová

Marek Hrvol
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Ochutnejte naše regionální výrobky s vůní Vánoc

PAPERNÍK (ručně zdobené
perníčky a sušenky) - rodinná
firma Evy Paráskové sídlí v podstávkovém domě v obci Kytlice na Českokamenicku. Zde
vznikají chutné vláčné perníčky
a skvělé sušenky. Veškeré ingredience na výrobu jsou z bezobalových obchodů, s důrazem na
odběr u místních. Bylinky rostou
na vlastní zahrádce, mouka je
z mlýnů na Litoměřicku. V pestré škále výrobků najdete medo-

vou svačinku, pohankové kytičky, jablečné křížaly, bylinkové
krekry, datlové hrudky, javorové
sušenky, celozrnné sušenky,
ovesné krekry, medové sušenky,
loupežnické sušenky, paprikové
krekry, selské placičky s mandlemi, žitné sušenky, mramorové sušenky, sezamky, ručně
zdobené perníčky. Specialitou
paní Paráskové je výroba prostorových perníků – chaloupky, betlémy, regionální a lidové
motivy. Výrobky se značkou
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt® můžete sehnat především na regionálních
trzích nebo si je přímo na zakázku objednat.
Ručně malované ozdoby
z Krupky - firma Marcela Zmítka z Krupky se zabývá výrobou
a prodejem ručně foukaného
skla nad kahanem již tři desetiletí. Výrobní sortiment je zaměřen
především na užitkové a dekorativní sklo, vánoční ozdoby, malované koule, degustační a octové
láhve, olejové lampy, svícny, sklo
na aranžování květin. Veškerá
výroba je ruční, a proto je mož-

malované ozdoby byly certifikovány značkou KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®.

né vyrábět i podle jednotlivých
návrhů zákazníků při malých sériích. Ozdoby se vyrábí z čirých
simaxových trubic sázavských
skláren Kavalier. Výrobní postup začíná nad kahanem, kde se
ručně vyrobí základní tvar (koule, zvonek, měsíc, hvězda atd.),
který se pak nastříká v požadovaných barvách a malířka ručně
domaluje požadovaný motiv.
Motivy kreseb základního sortimentu jsou inspirovány okolím
Krupky a Krušných hor. Ručně

Škola v Libverdě si k výročí nadělila
kompletní rekonstrukci historické budovy

N

a konci října došlo k dokončení kompletní rekonstrukce původní budovy
Střední zahradnické a zemědělské školy A. E. Komerse,
Děčín – Libverda. Tato dlouho připravovaná akce, jejímž
investorem byl zřizovatel Ústecký kraj, se zcela záměrně
směrovala na tento termín.
V listopadu letošního roku
škola „oslavila“ 170. výročí
svého založení. Pandemická
situace však nedovolila uspořádat důstojnou oslavu.
Historická budova se skví
v novém hávu a čeká na příz-

nivější čas, aby ji mohlo vedení
školy slavnostně otevřít. Oslavy
založení školy se odložilo na
listopad 2021. V každém případě získala škola rekonstrukcí skvělé prostředí pro výuku
odborného výcviku, opravenou
tělocvičnu, společenskou aulu
ke slavnostním účelům a řadu
dalších prostor nezbytných pro
pohodový chod školy. K tomu
všemu si ještě škola pořídila
učební pomůcky.
Letos to byl pásový lis na
ovoce, včetně pasterizačního
přístroje. Tento lis poslouží
pro výuku praxe, odborného

výcviku a také jako praktická
pomůcka pro výuku předmětu
zpracování zemědělských produktů. „Kromě získání praktické zkušenosti chceme tímto
zpracováním ovoce, ukázat žákům, cestu přímého zpracování
zemědělských výpěstků v místě
jejich vzniku. Kromě tohoto
lisu jsme do školy zakoupili
z prostředků ministerské dotace i sklízecí plošinový vůz, který
uplatníme při podzimním česání ovoce,“ uvedl Libor Kunte,
ředitel školy.
Zdroj: Ing. Libor Kunte,
Ph.D., ředitel školy

Svíčky ze včelího vosku malá včelí farma AnnKas sídlí
ve vesničce Dubičná, včelky tak
mohou sbírat nektar ve zdejším čistém prostředí Českého
středohoří. Včelařka Andrea
Novotná ručně vyrábí svíčky vonící po medu, ionizující ovzduší,
což ocení především astmatici.
Svíčky ze včelího vosku, certifikované značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®
pro svou kvalitu a přístup k práci
se včelami, jsou vyráběny buď
jako motané nebo lité do forem
klasických či figurálních tvarů,
všech velikostí od čajových, plo-

Koštické likéry, destiláty
a pálenky - na rodinné farmě
Karfíkův dvůr v Košticích pokračuje v tradici hospodaření
Vratislav Novák již od 90. let 20.

Bude nejkrásnější alejí v republice ta z Ústeckého kraje?

O

titul Alej roku se v 10. ročníku soutěže utká rekordních 134 alejí. Spolek Arnika spustila hlasování na webových stránkách https://alejroku.cz/.
Podle mluvčího Arniky Jiřího Kani Ústecký
kraj v soutěži reprezentuje pět alejí: javorové

stromořadí v Nových Kopistech, alej ke křížové
cestě v Jiřetíně pod Jedlovou, stromořadí v Krásném Dvoře a pod Milešovkou a také javorová alej
u Dobkoviček.
Hlasovat bude možné do 7. ledna 2021.

O titul soutěží v regionu také převážně lipová alej pod Milešovkou či například javorová alej u Dobkoviček.

Předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost si prohlédla školní dílny

Z

Střední zahradnická a zemědělská škola po rekonstrukci. Foto: Jiří Fojt

voucích, volně stojících a hlavně
velmi silně vonných po medu.
V nabídce jsou i další včelí produkty jako medovina, medy,
medové sladkosti, taktéž barevné mezistěny, ozdoby ze včelího
vosku, tvořivé sady na výrobu
svíček, dárkové sady a mnoho
dalšího.

století. Postupem času se farma
zaměřila na zpracování ovoce.
Byla vybudována sušárna ovoce, pak ovocný lihovar a pěstitelská pálenice. Výroba likérů,
destilátů a pálenek je vedena
technologicky co nejpomaleji
a nejšetrněji, aby se uvolnilo největší množství aromatických látek a docílilo se tím ušlechtilého
výrobku lahodného svou chutí
i vůní. Pro zvýšení jakosti destilátu se používá přírodní způsob
zrání v dubových sudech, které
propůjčují destilátu neopakovatelné aroma. Specialitou je výroba pravého destilátu z jablek,
dále je to Koštický bylinný destilát se specifickou chutí a vůní
směsi bylin a koření dle staré
receptury. Sortiment výrobků
Karfíkova dvora, certifikovaný
značkou POOHŘÍ regionální
produkt®, je zhruba na 30 druhů, takže si určitě vybere každý.

denka Vachková, předsedkyně Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje,
navštívila Střední průmyslovou
školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou
v Ústí nad Labem.
Během schůzky zazněly mnohé podněty k další oboustranné
spolupráci, obě strany si vyměnily řadu shodných náhledů na

současný stav vzdělávání. Ředitel školy seznámil předsedkyni
s dalšími vizemi vývoje školy.
Společně si prohlédli dílny, které se připravují na návrat žáků
do odborného výcviku. „Jsem
velice rád za zájem paní předsedkyně Vachkové o naši školu
a vysoce si cením jednání. Vždyť
právě řemeslné obory, které se
na naší škole vyučují, jsou stále
více ve společnosti žádané a vy-

hledávané,“ konstatoval ředitel
školy Vítězslav Štefl.

První zastávkou nové radní pro oblast školství byla Střední škola stavební a strojní Teplice

R

adní pro oblast školství Jindra Zalabáková se rozhodla
začít v nové funkci tím, že se v co
nejkratším čase osobně seznámí
s většinou středních škol Ústeckého kraje, aby si zmonitorovala
jejich stav, poznala jejich potřeby a získala dostatek informací
pro zodpovědné řízení a rozhodování v oblasti školství, za které
je zodpovědná.
Pro svou první návštěvu si
vybrala páteřní školu Ústeckého kraje Střední školu stavební
a strojní Teplice – školu, kterou
navštěvuje 600 žáků zejména
technických oborů, školu nabízející učební a maturitní studium ve
strojních, stavebních, dřevozpracujících a elektro oborech, školu,
která si zvolila za své motto slogan, který odráží její praktické
nastavení: „Učíme pro život…“.
Radní při návštěvě školy
doprovodila vedoucí Odboru
školství, mládeže a tělovýcho-

vy Dagmar Waicová a náměstek primátora Města Teplic Jiří
Štábl. Společně s ředitelem školy
Alešem Frýdlem prošli dostavěné objekty budoucího kampusu,
kde právě probíhá kolaudační řízení. Pokud proběhne vše podle
plánu a podaří-li se najít finanční prostředky na vybavení školy,
měla by se zde rozeběhnout výuka naplno již od září 2021.
Prohlídka pokračovala v další
již dokončené a vybavené části
kampusu – v nových autodílnách. Díky uvolnění hygienických opatření zde již probíhala
výuka naplno. Žáci zde oceňují
moderní a perfektně vybavené
dílny, kde mohou pracovat na
nových reálných autech, Škoda Octavia RS a Škoda Superb,
které dostala škola darem jako
učební pomůcku od firmy Škoda
Auto a.s.
„Je třeba vytvářet žákům reálné pracovní prostředí a umožnit

jim pracovat s nejmodernější
technikou, abychom jim umožnili snadný vstup do praxe. A zde
se to podařilo,“ ocenila nové dílny radní Jindra Zalabáková.
Zajímala se také o všechny
části školy. Postupně prošla
všechny budovy školy i odloučená pracoviště v Krupce a Duchcově. Navštívila truhlářské,
klempířské, instalatérské, zahradnické, karosářské, obráběčské i zámečnické pracoviště.
Na domově mládeže školy se setkala s žáky Fotbalové akademie
FAČR, která zastřešuje speciální
projekt výchovy největších žákovských fotbalových talentů.
Radní se zajímala velmi podrobně o hospodaření školy,
o to, jak se škola rozvíjí, jaké
dělá aktivity, jak škola podporuje žáky a jejich rozvoj. Ocenila, že škola vyhrála třikrát za
sebou krajskou soutěž obráběčů
kovů a v letošním roce i soutěž

instalatérů. „Hlavní úspěch
školy vidím v neustálém rozvoji,
v podpoře žáků a také v tom, že

ve třetím ročníku škola realizuje
odborný výcvik žáků již v reálném prostředí smluvních firem,

což umožňuje snadný vstup
absolventům do praxe,“ dodala
Zalabáková.

V novém kampusu školy mají také autodílny. Ty si prohlédla radní pro školství Jindra Zalabáková (druhá
zleva).

Ústecký kraj
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Změna jízdních řádů krajské veřejné dopravy
N
a prosinec tradičně připadají největší změny jízdních řádů. V neděli 13. prosince
tak vstoupí v platnost pravidelná
změna jízdních řádů. Autobusovou a vlakovou dopravu tak
čekají drobné změny, u lodní
dopravy dojde k přečíslování
stávajících linek. Zruší se také
omezení nočních spojů. Od 1.
ledna 2021 dojde také k mírnému zvýšení cen jízdného zohledňující inflaci.
V rámci linkové autobusové
dopravy DÚK dojde k drobným
časovým změnám či přečíslení
linek. Na Ústecku bude zavedena nová linka 462 Ústí nad Labem – Libouchec – Jílové, která
přímými spoji posílí stávající linku 452 v úseku Ústí nad Labem
- Libouchec v kritických ranních
a odpoledních špičkách. Linka
bude vedená z nové zastávky
Jílové, sídliště do zastávky Božtěšická v souběhu s linkou 452,
poté bude odbočovat k Masarykově nemocnici a přes Severní
Terasu pokračovat do centra
krajského města. Tím pádem
dojde ke zkrácení odpoledních
posilových spojů na lince 432.
V provozní oblasti Lounsko
– západ dojde ke změně dopravce. Od 1. února 2021 zde
bude dopravu zajišťovat Dopravní společnost Ústeckého
kraje (DSÚK), příspěvková

organizace, z důvodu zániku
stávajícího smluvního vztahu
s dopravcem ARRIVA CITY
s.r.o. Na Lounsku bude na lince
705 prodloužen dopolední spoj
do Stradonic v období školních
prázdnin. Ke změně dopravce dojde od 1. února 2021 i na
Podbořansku, kde bude dopravu zajišťovat DSÚK. Dojde zde
k přečíslování linek ze 773 na
763, ze 774 na 767 a ze 778 na
768.
Na Teplicku proběhnou časové posuny dvou spojů linky 482
z důvodu eliminace zpoždění
a zlepšení návaznosti na drážní
dopravu v Teplicích. Na lince
506 dojde k posílení autobusové dopravy do Chouče, místní
části obce Hrobčice o jeden spoj
provozovaný ve dnech školního
vyučování, místo třech spojů tak
zde budou čtyři. Na Děčínsku
dojde k posílení dopoledních
prázdninových spojů na lince
438 v relaci Děčín - Hřensko,
Mezná, jež v minulém období
kapacitně nepostačovala. Do
jízdních řádů linek 434 a 438
byla vložena nová zastávka Děčín, Loubí IV na základě podnětů cestujících.
Na Vejprtsku u většiny spojů
linek 600 a 601 bude obsluhována zastávka Klášterec nad
Ohří, žel. st., kde vznikl nový
dopravní terminál. Na Šluknov-

Autobusem DÚK do Èeského Švýcarska
v zimním období o víkendech a svátcích
do 31. 3. 2021
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Stáhněte si aplikaci a nakupujte
jízdenky přímo z mobilu.

DÚKapka

sku dojde k časovým změnám
o víkendu a svátcích na lince 407
a 409 (z důvodu změn časových
poloh vlaků linky L7 Liberec Varnsdorf). Dále bude linka 401
posunuta z důvodu zachování
přestupních vazeb v zastávce
Rumburk, Bytex 01 a zároveň
bude vytvořena návaznost na
vlakové spoje do/z Drážďan ve
stanici Ebersbach. Linka 407
bude posílena v zimní sezóně
jedním spojem a v letní sezóně
třemi přidanými spoji.
Na železnici jezdí v rámci Dopravy Ústeckého kraje už rok
sedm dopravců. Jsou to společnosti ARRIVA vlaky, České
dráhy, Regiojet ÚK, Die Länderbahn CZ, Die Länderbahn
GmbH DLB, GW Train Regio
a také společnost AŽD Praha,
která zajišťuje pravidelný provoz
na tzv. Švestkové dráze a nově od
června 2020 také na nové turistické lince T4. Od 13. prosince
se mohou cestující těšit na přímé
cestování mezi Ústím a Litvínovem linkou U3, díky ukončení
výluky traťové koleje Litvínov –
Oldřichov. Dále část spojů linky
U4 přejde pod novou s označením U54 Děčín - Ústí nad
Labem - Roudnice nad Labem
- Hněvice. Na lince U7 budou
některé týdenní spoje a všechny
víkendové spoje prodlouženy
až na ústecké západní nádraží.

jízdní řády jsou již zveřejněny na
webu www.dopravauk.cz (nebo
https://jr.kr-ustecky.cz/)
U turistických lodních linek
dojde k přečíslování. Ze stávajících linek 901 a 902 na T91
a T92.
Od 1. ledna 2021 dojde také
k mírnému navýšení jízdného
v rámci cestování v DÚK. Na kratší cestě například mezi Lovosicemi a Litoměřicemi zaplatili cestující 20 korun a od 1. ledna 2021

zaplatí 21 korun. Na delší cestě
například mezi Děčínem a Varnsdorfem dojde ke zdražení z původních 63 korun na 66 korun.
Celodenní síťová jízdenka podraží o deset korun, z původních
130 korun na 140 korun. O deset
korun dojde k navýšení také u jízdenky Labe – Elbe, na kterou se
nově sveze v jedné z variant jeden
dospělí a dvě děti do 15 let za 300
korun. Nový ceník bude zveřejněn
na webových stránkách.

Od 13. prosince dojde v DÚK ke změnám jízdních řádů a také k mírnému navýšení jízdného.

Ústecký kraj dokončil instalaci bezdotykových
dezinfekčních přístrojů na ruce do všech autobusů DÚK

V

šechny zelené linkové autobusy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) jsou
vybaveny moderními bezdotykovými dezinfekčními přístroji na ruce. Jejich instalaci do více než 300 vozů, které zajišťují
dopravní obslužnost, dokončil Ústecký
kraj už koncem listopadu.
Bezdotykový infračervený dávkovač na
dezinfekci je pro cestující snadno přístupný v prostřední části vozu. Tam jej mohou

cestující použít pohodlně jak po nástupu,
tak při výstupu z vozu.
Doprava Ústeckého kraje se snaží tímto
krokem chránit bezpečnost cestujících ve
veřejné dopravě a bránit šíření koronaviru
COVID-19. Kromě tohoto opatření platí i nadále v autobusech DÚK povinnost
zakrytí úst a dle obsazenosti i dodržování
bezpečných vzdáleností.

Hejtman Ústeckého kraje
podepsal smlouvu s ČSAD Slaný

O

d prosince příštího roku
bude zajišťovat příměstskou autobusovou dopravu
na Teplicku společnost ČSAD
Slaný s.r.o. Smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících podepsal za objednavatele hejtman Ústeckého
kraje Jan Schiller a za dopravce jednatelka Kateřina Kratochvílová. Společnost ČSAD
Slaný patří do dopravního
koncernu společnosti ICOM
transport a.s.
Zakázky budou provozovány po dobu deseti let s platností od 1. prosince 2021. „Nové
smlouvy mají nižší cenu než
současný provoz. Autobusovou dopravu na Teplicku

Pf
www.dopravauk.cz

Část spojů linky U11 přejde pod
novou s označením U15 Louny
– Postoloprty. Nově také linky
U14 zastaví na zastávkách Žiželice a Holedeček. Nová linka
U9 linka, kterou zajistí České
dráhy, (Rumburk-) Rybniště –
Varnsdorf nahrazuje spoje linky
L7, která bude vedena jen v relaci Liberec - Zittau - Varnsdorf
– Seifhennersdorf. Nově na jaře
2021 vyjedou také dvě turistické
linky T9 Liberec - Zittau - Varnsdorf - Rybniště – Mikulášovice
(dopravce Die Länderbahn)
a T10 Praha - Mladá Boleslav
- Česká Lípa - Rybniště – Mikulášovice (dopravce KŽC). Nové

momentálně obstarává společnost Arriva City s.r.o. v subdodávce pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. Ta
tak bude zajišťovat dopravní
obslužnost ve zmíněném regionu až do konce listopadu
2021,“ uvedl vedoucí Odboru
dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk.
Dopravce bude mít nyní 12
měsíců na zajištění vozového
parku a personálu a dalších
příprav na provoz.
Dopravce ČSAD Slaný s.r.o.
pro Ústecký kraj zajišťoval dopravu již v minulosti v oblastech Litoměřicka, Litvínovska
a Bílinska od roku 2006 do
konce roku 2019.

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na Teplicku podepsala Kateřina Kratochvílová, jednatelka společnosti ČSAD
Slaný a za stranu objednavatele Ústecký kraj v zastoupení hejtmanem
Janem Schillerem.

Hravě zvládněte
všechny důležité výzvy
roku

Váš tým Dopravy Ústeckého kraje
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Dobrovolníci a Ústecký kraj táhnou za jeden provaz Milí žáci a studenti,

R

egionálnímu dobrovolnickému centru pro Ústecký
kraj, které vzniklo v součinnosti
s Ústeckým krajem za účelem
pomoci lidem v období epidemie
koronaviru, se během druhé koronavirové vlny přihlásilo téměř
500 dobrovolníků.
Regionální
dobrovolnické
centrum sídlí v Ústí nad Labem,
zastřešuje lokální dobrovolnická
centra, koordinuje požadavky
organizací a jednotlivců s nabídkami dobrovolníků. Lidé
zapojení do dobrovolnictví
prostřednictvím centra nezištně pomáhají všude, kde je potřeba, přičemž jejich pomoc je
v současnosti nejvíce žádána
v ústavních zařízeních, kde chy-

bí zdravotnický a pečovatelský
personál, ale i ostatní zaměstnanci zajišťující bezproblémový
chod těchto zařízení. Dobrovolníci také pomáhají jednotlivcům
s nákupy, vyzvednutím léků,
venčením psů, ale i s drobnými
domácími pracemi či doučováním a distanční výukou dětí.
U zrodu tohoto koordinačního centra stál také Ústecký

kraj, který jej od samého začátku
podporuje. Poskytuje mu nejen
osobní ochranné pomůcky, ale
i finanční prostředky na nákup
pohonných hmot, díky nimž
lze lépe reagovat na individuální potřeby a zajistit tak požadovanou pomoc. Rychlejšímu
uspokojení potřeb jednotlivých
žadatelů o pomoc přispívá také
osobní automobil, který cent-

rum od Ústeckého kraje dostalo
darem. V minulosti věnoval kraj
centru také notebooky a mobilní
telefony.
Podle hejtmana Ústeckého
kraje Jana Schillera je dobrovolnictví nejen činnost záslužná, ale i obdivuhodná. „Dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují
svůj volný čas ve prospěch lidí,
kteří potřebují jejich pomoc.
Zaslouží si nejen naše uznání,
ale i podporu. Jsem rád, že se
v našem kraji podařilo vybudovat Regionální dobrovolnické
centrum, které sdružuje tolik
solidárních duší, kterým nejsou
ostatní lhostejní. Za jejich práci
jim velmi děkuji,“ uvedl hejtman Schiller.

Dopad COVID-19 na činnost Severočeského divadla-přesto divadlo žije!

P

odobně jako na další sféru lidské činnosti, tak i do oblasti kulturní a nás tím
nevyjímaje, zasáhla tato situace do našich
financí a celkové produkce velmi citelně.
Samozřejmě o to víc, že jako s. r. o. jsme
oproti příspěvkovým organizacím velmi
závislí na příjmech z vlastní činnosti. Nejde
tedy o výrazné ztráty nejen v oblasti tržeb
z představení na domácí scéně, nýbrž i ze
zájezdové činnosti, kde především zahraniční byla tou nejvýraznější položkou.
V tuto chvíli je možná výhodou, že nejsme oproti jiným organizacím či divadlům, tolik zatíženi mzdovými náklady
(nemáme tarifní platy a navíc sólisté jsou
angažováni na jednotlivá, skutečně odehraná představení uměleckými smlouvami). Přes nutnost vycházet z velmi nízkých
platů a nákladů na výrobu, kde jsme již
několik let přivyklí efektivně hospodařit,
je dosavadní příspěvek Ústeckého kraje
a města Ústí nad Labem zásadní pro udržení existence divadla.
Částečnou finanční pomoc jsme dostali
jak do běžného rozpočtu, tak v tzv. opatřeních anticovidu od Ministerstva kultury
ČR. Přestože v porovnání s příspěvkovými
divadly jde o částku nevelkou, jde o pozitivní krok. Prvním rokem jsme dostali
jako s. r. o. od ministerstva výjimku a byli
konečně zařazeni do Programu podpory
divadel a orchestrů, k čemuž také přispělo

kritérium výše vlastní soběstačnosti a požadovaný počet zaměstnanců, který neklesne pod požadovanou hranici.
Hned při prvním výskytu covidu se snažilo naše divadlo dbát na dodržování hygienických podmínek, omezit kontakty mezi
jednotlivými složkami tak, aby nedocházelo k rozšiřování nákazy, která se od března
vyskytla pouze ojediněle, což plošně neochromilo instituci.
Krejčovna šila roušky pro státní a městskou policii, sociální zařízení apod., část
orchestru docházela hrát po domovech
důchodců. V mezidobí uvolnění v srpnu
a září kromě několika celosouborových
představení a zájezdů uskutečnil orchestr
řadu koncertů a open-air vystoupení (s V.
Hudečkem, M. Vojtkem, T. Mátlovou, D.
Hůlkou, F. Slováčkem).
Ještě počátkem října v předtuše dalších
omezení odehrál soubor v jakési předpremiéře operu Tristan a Isolda. Tento titul
původně plánovaný na duben 2020 ovšem
stále čeká na oficiální premiéru (podobně
jako opereta Čardášová princezna). V současné době dílny a krejčovna vyrábějí již
další tituly, balet se připravuje denně i on-line. Dobu adventní a předvánoční náladu
alespoň „streamujeme“ ve spolupráci s regionální televizí. Soubory orchestru natáčejí známé melodie od klasiky až k hudbě
populární.

KRÁTCE
Nicméně přímý kontakt s divákem chybí,
a tak věřme, že se to změní a potkáme se opět
na představeních a koncertech v našem divadle. My divadelníci můžeme slíbit, že všechna vystoupení, včetně novoročního koncertu
10. ledna 2021 a připravované baletní premiéry v únoru, odehrajeme - vždyť jsme tu
pro vás.
Připravil: Miloš Formáček, ředitel Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad
Labem

Novým předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., se stal Jindřich Zetek

P

ředstavenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém
prvním jednání v novém složení
zvolilo předsedu a místopředsedu statutárního orgánu. Předsedou představenstva je Jindřich
Zetek, místopředsedou Leoš Vysoudil. Dalšími členy jsou Adam
Vojtěch, Ondřej Štěrba Josef
Šedlbauer. Rada Ústeckého kraje, která je jediným akcionářem
KZ, jmenovala členy představenstva KZ s účinností od 17.
listopadu 2020.
Představenstvo KZ odvolalo
dosavadního generálního ředitele KZ Petra Fialu a zároveň na
tuto pozici vyhlásilo výběrové řízení. Funkci generálního ředitele nyní vykonává jeho statutární

zástupce Aleš Chodacki, ředitel
zdravotní péče Krajské zdravot-

Mgr. Ing. Jindřich Zetek, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

jsem velmi ráda, že
právě já vám jménem
celého Ústeckého kraje mohu poděkovat za
vaše velké nasazení
v době pandemie COVID–19.
Pomáhali jste, a někteří ještě pomáháte,
v nemocnicích, domovech pro seniory, na
odběrových místech
a v dalších zdravotnických nebo sociálních
zařízeních.
Museli
jste studovat a k tomu
i pracovat. Byli jste ho- Ing. Jindra Zalabáková, radní v oblasti
zeni do reálného živo- školství, mládeže a sportu
ta, kde jste začali sami
rozhodovat o ostatních, nesli povzbudily ostatní, a řekli si:
jste odpovědnost a obstáli jste. „Když to dají naše děti, dáme
Přestože ještě studujete, již jste to i my.“ Právě v této době jste
část svých znalostí uplatnili prokázali neskutečnou sílu lidv praxi. Vaše nasazení bylo ve- ské sounáležitosti a uvědomění
liké, a to nejen po stránce pro- si toho, co je pro nás všechny
fesní, ale i lidské. Někdy právě důležité.
Poděkování si zaslouží i peta lidská stránka byla velmi
důležitá.
dagogové, kteří vás připravili
Vím, že to bylo i pro vás těžké a kteří spolu s vámi pracovali
období, ale zvládli jste to a díky ve zdravotnických a sociálních
vám i celý náš kraj. Patří vám zařízeních. Je vidět, že školství
velký dík a my ostatní jsme na v Ústeckém kraji má co nabídvás, nastupující generaci, nále- nout a není mimo realitu. Že
poznatky, které získáte ve škožitě pyšní.
Fotografie, které jste sdíle- lách, jsou využitelné i v praxi.
Děkuji vám z celého srdce
li na sociálních sítích, říkaly
nám všem: „Jsme připraveni, a přeji jen to dobré, stálé zdraunaveni, ale nedáme se.“ Mož- ví a krásné a šťastné vánoční
ná, že vaše příběhy z terénu svátky.

ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Představenstvo se také seznámilo s aktuální situací kolem
pandemie nemoci COVID-19
ve svých nemocnicích, prozatím
rámcově s hospodařením a kondicí společnosti, která je největším poskytovatelem lůžkové
zdravotní péče v České republice
a největším zaměstnavatelem
v Ústeckém kraji.
Dále projednalo přípravu finančního plánu na rok 2021
a stanovilo jako hlavní ukazatel
plánu zisk ve výši 100 milionů
korun, který bude využit jako rezerva na investiční záměry. Seznámilo se také s plánem financování strategických investic.

D

álniční oddělení pro dálnici D7 Policie ČR otevřelo
začátkem prosince novou služebnu, a to přímo v samotném
centru průmyslové zóny Triangle. Kancelářské zázemí má
v administrativní budově správy průmyslové zóny Triangle,
v ulici Průmyslová 1062. Na tomto oddělení bude zpočátku
sloužit osm policistů, kteří budou vybaveni nejmodernější technikou potřebnou pro měření nejvyšší povolené rychlosti včetně
kontroly komerční osobní i nákladní dopravy. Počet policistů
postupně vzroste, a to až na cílových 34.

Významné změny v energetické legislativě

R

ok 2020 je v oblasti energetické legislativy významný.
Česká republika musí postupně
implementovat směrnice EU do
české legislativy, což se dotkne
prakticky každého z nás. Základními energetickými předpisy jsou zákon č. 406/2000
Sb., zákon o hospodaření energií, a zákon č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon.
Zatímco energetický zákon
je důležitý zejména pro subjekty podnikající v energetických odvětvích, pro veřejnou
správu, ale i soukromé subjekty v energetice nepodnikající
(tedy včetně fyzických osob),
je významný zákon o hospo-

daření energií. Tento zákon
byl v lednu letošního roku významně novelizován zákonem
č. 3/2020 Sb., přičemž změny
se dotkly téměř všech oblastí,
které jsou tímto zákonem upravované.
Nově jsou definovány např.
povinnosti při zajištění provedení energetického auditu
včetně výše, od které povinnost
vzniká. Změna se dotkla rovněž povinností provádění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace, energetické
náročnosti budov a provádění
energetických posudků. V současnosti je ve Sbírce zákonů
zveřejněn pouze jediný pro-

váděcí právní předpis, a to vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, na
základě které se zpracovávají
průkazy energetické náročnosti budov (PENB).
Právě oblast energetické náročnosti budov je klíčová nejen
pro novou výstavbu, ale dotýká
se i požadavků na změny dokončených budov, které se váží
k podmínkám prakticky většiny dotačních programů podporujících energeticky úsporná
opatření, např. Nová zelená
úsporám nebo OPŽP. Ke změnám legislativních předpisů se
budeme v této rubrice postupně vracet.

Gajdoš: Pokud věnujete podnikání úsilí, riziko neúspěchu lze minimalizovat

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?

Zaměřuji na atypickou výrobu
nábytku, používám kombinaci dřeva, kovu a pryskyřice. Jako hlavní
impuls bych uvedl díru na trhu, dále
pak osobní zájem o řemeslo. Dalším impulsem bylo také být svým
pánem a řídit svůj čas efektivně.

Jméno a příjmení:

Tomáš Gajdoš

Vzdělání:

Vysokoškolské (obchodní obor)

Místo podnikání:

Čížkovice

Předmět podnikání: výroba nábytku

Neměl jste obavu z rizika?
Měl a stále mám, nicméně
věřím, že pokud podnikání věnujete úsilí, poctivost a dostatek
času, riziko lze minimalizovat.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Nejobtíženější pro mě byla
adaptace výrobních procesů,
zejména při práci s pryskyřicí.
Podklady pro tento typ výroby
téměř neexistují, proto jsem
první výrobní prototypy vyráběl
spíše metodou pokus omyl, což
bylo velmi obtížné. Nyní však
mohu říci, že jsem všechny kroky výroby postupně vylepšil, což

mi umožňuje rychlou a bezchybnou výrobu.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, ale podpora od Ústeckého kraje mi velmi pomohla
usnadnit start podnikání.
K čemu jste dotaci především využil?
Z dotace jsem pořídil stroje
a vybavení truhlářské dílny.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Dalším plánem je rozšíření
výrobních kapacit a technologie,
spokojení zákazníci a dobré jméno značky Foorniture.cz.

Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Odhodlání a zápal pro daný
podnikatelský záměr, je potřeba

být připraven na velkou časovou
vytíženost a všem problémům,
které nastanou, se postavit čelem.

Ústecký kraj
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Ústecký kraj slovem a obrazem
– výběr z kalendária roku 2020
LEDEN
Prvním miminkem roku 2020 v Ústeckém kraji se stal malý Vilém, který
se narodil mamince z Mostu dne 1. ledna ve 4 hodiny a 12 minut v kadaňské porodnici. Vážil 3980 gramů. Hejtman navštívil rovněž prvního
občánka narozeného v porodnicích společnosti Krajská zdravotní, a.
s. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se jako první na
svět v roce 2020 podívala v 6 hodin 30 minut holčička Viktorie vážící
4630 gramů.
Před 86 lety došlo na dole Nelson III. u Oseka na Teplicku k výbuchu,
při kterém tehdy zemřelo 142 horníků. I v roce 2020 při tradičním pietním aktu u pomníku katastrofy uctil památku zahynulých horníků
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci okolních obcí
a hornických spolků z české i německé strany.
Dne 20. ledna 2020 zasáhla všechny smutná zpráva o náhlém úmrtí předsedy Senátu
Parlamentu ČR a člena Zastupitelstva Ústeckého kraje Jaroslava Kubery. Krajský
úřad Ústeckého kraje proto vyvěsil na své
budově černou smuteční vlajku. V atriu
hlavní budovy u vstupu pak bylo zřízeno
pietní místo k uctění jeho památky.

DUBEN

ÚNOR
O prvním únorovém víkendu začala
v Drážďanech sezóna veletrhů cestovního ruchu. Na Reisemesse Dresden
2020 nechyběl se svou překrásnou
expozicí Brána do Čech ani Ústecký
kraj se svými partnery. O stánek byl
tradičně velký zájem. Také se zde poprvé představil nejnovější Handbuch
– průvodce Labskou stezkou, který byl
následně slavnostně pokřtěný na Holiday World Praha.

Ocenění pro vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb pro rok 2020,
soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí,
předal na slavnostním vyhlášení náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák. V letošním roce uspěl mezi městy Vroutek na
Lounsku, nejlepší stránku mezi obcemi mají Povrly a se svou elektronickou službou Portál občana zabodovala Bílina.

Ministr vnitra Jan Hamáček dne 19. února předal za účasti hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a ředitele Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromíra Kníže čtyři desítky nových
služebních vozidel policistům Ústeckého kraje. Předání proběhlo na
dálničním oddělení v Řehlovicích a všechny vozy jsou určeny pro přímý výkon služby.

K 20. březnu je v regionu již pět
odběrových míst pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu
virovým onemocněním COVID-19.
Zprovoznila je Krajská zdravotní, a.
s., před svými všemi nemocnicemi.
Jedno takové odběrové místo přijel do areálu teplické nemocnice
zkontrolovat a zejména podpořit
zdravotníky hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

V pátek 28. února 2020 proběhlo v sídle Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje první letošní zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého
kraje. Mimo jiné se řešila také připravenost Ústeckého kraje na možná
rizika spjatá se šířením nového virového onemocnění COVID-19 známého pod pojmem koronavirus.

KVĚTEN

Kromě dodávek osobních ochranných prostředků proti nákaze COVID-19 z ministerstev zdravotnictví a vnitra hledá Ústecký kraj aktivně i další způsoby, jak ochranné prostředky získat. Ústecký kraj tak
nakoupil z vlastních zdrojů osobní ochranné prostředky již za téměř
deset milionů korun.

V Ústeckém kraji vzniká Akční plán opatření pro období 2020–2021 ke
zmírnění dopadů pandemie koronaviru na rozvoj kraje. Návrh Plánu
obsahuje jak možnosti poradenství těm nejohroženějším, tak cílené
aktivity pro znovunastartování ekonomiky, včetně vypsání nových dotačních titulů.

Ústecký kraj rozdělil mezi drobné podnikatele celkem 70 miliónů korun. Podporu dostalo 2800 prvních žadatelů, tedy 400 z každého okresu.
Na každý ze sedmi okresů tak vyšla částka deset miliónů korun. Dotační program, který se spustil v průběhu května, schválilo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje dne 20. dubna. Dotace byla určena především drobným podnikatelům, kteří byli současnou krizí zasaženi nejvíce.

Za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
se 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.

Svaz 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. „Za pomocí takových lidí se
nám situace kolem COVID-19 mnohem
lépe zvládá,“ uvedl hejtman Oldřich
Bubeníček.

ČERVENEC
Na německé straně Krušných hor, ve městě Holzhau, se uskutečnilo česko-německé pracovní
setkání zájmových skupin usilujících o opětovné propojení železniční trati mezi obcemi Holzhau v Sasku a českou Moldavou. Moldavská
dráha patří k nejkrásnějším tratím v ČR. Původně spojovala české Podkrušnohoří se středním
Saskem, avšak od roku 1945 je rozdělena. Do
jejího původního provozního stavu ji chtějí navrátit zájmové skupiny z obou stran hranice.
Příslušníci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě
budou mít opět odpovídající prostory pro vykonávání své služby. Symbolickým poklepáním na základní kámen začala za dohledu mnoha
čestných hostů v čele s generálním ředitelem HZS ČR Drahoslavem
Rybou výstavba nové požární stanice a územního pracoviště. Stavba
by měla být dokončena v prvním pololetí roku 2022. Do té doby budou
mostečtí hasiči sloužit v provizorních prostorách v současném areálu.
Zastupitelé rozdělili dotace z Programu obnovy venkova, pro letošní
rok v celkové výši 16,2 milionu korun. Uspělo 66 žádostí z 220 podaných. Díky programu se letos opravilo několik kulturních domů nebo
kabiny na fotbalových hřištích, pořídila se veřejná osvětlení v řadě
obcí. Oblíbená soutěž Vesnice roku, která je také hrazena z tohoto programu, byla letos zrušená.

ŘÍJEN
Ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje zvítězilo hnutí ANO 2011,
které získalo celkem 25,88 % hlasů. Celkem v krajském zastupitelstvu
zasedne 8 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.
Vesnice Ústeckého kraje z roku 2016
Nové Sedlo nedaleko Žatce získala
další ocenění. Tentokrát to bylo při
udělování Cen Patria Nostra 2020.
Starosta obce Petr Sýkora si v říjnu
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.
Především 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. Oceněnou byla například Lenka Šimůnková,
ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

BŘEZEN

O víkendu 16. a 17. května vyjely turistické linky Dopravy Ústeckého
kraje, která letos slaví pět let od svého vzniku. Zážitek z cesty motoráčkem po historické trati si nenechaly ujít stovky výletníků. Kromě vlaků
vyjely také lodě po Labi. U cestujících se turistické linky těší velké oblibě, protože je zavezou na zajímavá místa našeho kraje.

SRPEN
Výjimečnou událostí v dalším
rozvoji Labe arény Ústeckého
kraje byl v neděli 2. srpna 2020
podpis Memoranda o vzájemné
spolupráci a podpoře. Své podpisy připojili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, ředitel
Labe arény Ústeckého kraje Michal Kurfirst a další. Hlavní cíle Memoranda jsou například vytvoření podmínek pro vrcholné mezinárodní
veslařské a kanoistické akce, včetně připravovaného Mistrovství světa ve veslování v roce 2022.
Na řidiče silných strojů byla ve středu 26. srpna cílena dopravně – preventivní akce Den pro kamiony, kterou připravil Ústecký kraj společně
s dálničním oddělením Krajského ředitelství Policie ČR a za vydatné
podpory německé policie. Jubilejní desátý ročník ozdobil svou účastí
šestinásobný vítěz Dakaru Karel Loprais i s legendární Tatrou.
Mostecký okruh přivítal poslední srpnový víkend svůj nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik - Czech Truck Prix, který je součástí
Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Fanoušky neodradilo ani nedělní
nepříznivé deštivé počasí. O kus dál na mosteckém hipodromu uskutečnila 23. Velká cena Ústeckého kraje.

LISTOPAD
Mezi nejvýše hodnocené městské úřady a magistráty v České republice
již delší čas patří Městský úřad v Litoměřicích. Po loňském prvenství
se letos v anketě Ministerstva vnitra „Přívětivý úřad“ ocitl v konkurenci 142 přihlášených úřadů obcí s rozšířenou působností a městských
částí Prahy na třetím místě, a to za Prostějovem a Kolínem.
V pondělí 16. listopadu se konalo ustavující zasedání nového
Zastupitelstva Ústeckého kraje,
které vzešlo z krajských voleb
konaných ve dnech 2. a 3. října
2020. Hejtmanem byl ve veřejném
hlasování zvolen Jan Schiller, pro
kterého hlasovalo 35 zastupitelů.
První náměstkyní se stala Lubomíra Mejstříková (ANO 2011), dalšími náměstky pak Jiří Kulhánek
(ODS) a Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).
V celostátním kole soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky
v kategoriích „nejlepší webová stránka města“, „nejlepší webová
stránka obce“ a „nejlepší elektronická služba a projekt Smart City“
se mezi oceněnými objevily také Povrly a Bílina. „V současné moderní
době je více než žádoucí, aby se lidé na webových stránkách dobře
orientovali,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Vláda České republiky vyhlásila ke dni 12. března od 14.00 hodin
NOUZOVÝ STAV platný pro celé území České republiky. V návaznosti
na to zasedal v 18 hodin Krizový štáb Ústeckého kraje. Ústecký kraj
následně zřídil infolinku pro odběratele poskytující zdravotní a sociální služby ohledně distribuce osobních ochranných pomůcek.

ČERVEN
V rámci Dotačního programu na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ
bylo vyplaceno dalších 597 zkontrolovaných žádostí v celkovém objemu
14 925 000 korun. Rozhodla o tom Rada Ústeckého kraje. V první vlně bylo
rozhodnuto o vyplacení 574 žádostí v celkovém objemu 14 350 000 korun.
Dohromady tedy kraj vyplatil prvních 1 171 schválených žádostí v celkovém
objemu 29 275 000 korun.
Letošní nabídka turistické sezóny Dopravy Ústeckého kraje je bohatší o novou linku Litoměřice – Lovosice – Chotiměř. Na provozuschopnou část trati, která je u Dobkoviček poničena sesuvem půdy z roku 2013, se po téměř
sedmi letech vrátily vlaky. Novou linkou T4 se turisté dostanou až do Oparenského údolí, které je oblíbeným cílem výletníků. Slavnostního uvedení
do provozu se zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav
Komínek spolu s ředitelem oblastního ředitelství Správy železnic Martinem
Kašparem a generálním ředitelem společnosti AŽD Zdeňkem Chrdlem.
V úterý 30. června se konalo slavnostní ukončení rekonstrukce mostu ve
Štětí na silnici III/26119, která trvala déle než rok. Stavba nezahrnovala pouze rekonstrukci mostu, ale i rekonstrukci severního a jižního komunikačního
napojení v předpolí Hněvice, severního
komunikačního napojení v předpolí Štětí, rozšíření chodníků pro pěší i cyklisty
a novostavbu jižního komunikačního
napojení v předpolí Štětí, kde vznikl nový
kruhový objezd.

ZÁŘÍ
V pátek 11. září odstartovala na litoměřickém výstavišti Podzimní Zahrada Čech. 44. ročník veletrhu se konal po celý týden. Výstava se konala pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy vlády České
republiky, ministra zemědělství a ministryně pro místní rozvoj. Zároveň
byla i v letošním roce hrdým partnerem projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D7 u Loun. V rámci
stavby dojde ke zkapacitnění stávající dopravně a bezpečnostně již
nevyhovující dvoupruhové silnice I/7 na dálnici D7. Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil také ministr dopravy Karel Havlíček. Dálnice
D7 umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého
vnitrozemí s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie.
I přes zhoršenou situaci kolem koronavirové pandemie se v Ústí nad
Labem uskutečnil 10. ročník Mattoni 1/2Maratonu, který je zapsán do
programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Ještě před samotným
hlavním závodem odstartoval v centru krajského města 1. náměstek
hejtmana Martin Klika rodinný běh,
jehož se zúčastnilo 1113 závodníků.
Součástí závodního dne bylo také
Mistrovství ČR v Handbike.

PROSINEC
Ústecký kraj uspořádal v předvečer první adventní neděle tradiční
adventní koncert ve spolupráci s teplickým spolkem Trautzlova umělecká společnost. V předchozích letech zahájil krajský koncert období
adventu v Oseku, Litoměřicích, Děčíně a Teplicích. Letos potěšila hudba z lounského Chrámu sv. Mikuláše všechny pouze prostřednictvím
internetu. Kvůli vládním opatřením se koncert uskutečnil bez účasti
diváků. Při letošním adventním koncertu zazněla premiéra kantáty
z pera dirigenta a hudebního skladatele Jana Zástěry, držitele Ceny
hejtmana za rok 2019, k výročí 800 let od narození svaté Zdislavy – Já
vládnu pouze láskou. K divákům promluvili v přímém přenosu hejtman
Ústeckého kraje Jan Schiller a litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Ústecký kraj
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Plavkyně Simona Kubová nezahálela.
Z Budapešti si veze český rekord

N

ěkolikanásobná držitelka
titulu Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje, plavkyně Simona Kubová, odjela na
šest týdnů do Maďarska, kde se
v jeho hlavním městě zúčastnila
plaveckých závodů družstev International Swimming League
2020 (ISL) a kde také vytvořila
nový český rekord na 50 metrů
znak.
Závody brala plavkyně také
jako příležitost si zatrénovat
a také se i nadále připravovat na
letní olympijské hry v Tokiu. Ty
se kvůli koronavirové pandemii
přesunuly na srpen 2021. V Budapešti dokonce závodila za japonský tým Tokyo Frog Kings.
„Přišla mi od nich nabídka a tým
mi přišel zajímavý. Říkala jsem
si, že to bude velká změna oproti
loňskému roku a také jsem chtěla poznat japonský styl přípravy
plavců. Mají výborné závodníky
a poznat tuto zemi není úplně
snadné jako jiné plavecké velmoci,“ uvedla plavkyně TJ Slávie Chomutov.
Když jste věděla, že se v Česku opět zavřou bazény a nebude se moct trénovat, s nabíd-

kou od japonského týmu jste
asi dlouho neotálela, že?
Rozhodně. Zúčastnila jsem
se těchto závodů i minulý rok,
kdy proběhla první sezona. Loni
jsem závodila za americký tým
DC Trident. Zaplavala jsem si
dobré časy na znakových tratích
na mistrovství Evropy v krátkém
bazénu, proto si mě pravděpodobně vybrali i letos do týmu
ISL. Navíc v japonském týmu se
cítím dobře.
Právě v japonské metropoli
by měla být v srpnu 2021 odložená olympiáda. Máte zprávy
od japonských plavců, jak to
s vrcholnou akcí momentálně
vypadá?
Japonsko by olympiádu chtělo
určitě uspořádat, protože už tak
je to stojí mnoho financí. Určitě
to bude v nějakém omezeném
počtu diváků a diváci budou
s velkou pravděpodobností pouze Japonci, protože v Japonsku
se COVID-19 téměř neobjevuje
a sníží to riziko rozšiřování viru
spojené s cestováním diváků
z celého světa. Takže pokud akce
proběhne, určitě nebude vypadat tak, jako doposud.

Několikanásobná držitelka ocenění Nejúspěšnější sportovec
Ústeckého kraje Simona Kubová trávila poslední týdny na závodech
v Budapešti a Taškentu. Radost ze závodění byla obrovská. Archivní foto:
Martin Sidorjak a Facebook Simony Kubové

Jak byste ohodnotila vaše výsledky na závodech, převládla
spokojenost?
Ano, zaplavala jsem velmi
dobré časy. Cením si hlavně
českého rekordu na 50 metrů
znak, který jsem vytvořila časem
26,22. Těžce jsme trénovali. Tréninky jsem měla pod trenérem
Davidem Salo, které trénoval
skvělé americké plavce. Každopádně byly závody velmi náročné, protože nás během šesti
týdnů čekalo šest dvoudenních
závodů na velmi vysoké úrovni
rovnající se semifinálovým či
finálovým závodům mistrovství
světa. Ze světové špičky tam téměř nikdo nechyběl.
Měla jste nějaký volný čas?
Ono tam toho volna zase tolik
nebylo. Byla jsem poměrně unavená, protože to tam bylo velmi fyzicky a hlavně psychicky náročné.
Ale byli jsme se několikrát projít
venku a čekaly nás i nějaké týmové aktivity. Hodně jsem tam malovala. Rozhodně jsem se nenudila.
Na své vynikající časy z International Swimming League
v Budapešti Simona navázala hned na dalších závodech

v uzbeckém hlavním městě
Taškentu. Po náročném programu posledních týdnů dokázala předvést kvalitní výkon i na
Uzbekistan Open Swimming
Cupu, když na 100 metrů znak
znovu zaplavala olympijský A-limit 1:00.03. Ten už má splněný
od loňského jara, ale je důležité,
že čas znamenající jistotu startu
v olympijském Tokiu zopakovala
i v letošní sezóně poznamenané
koronavirovou pandemií.
Kubová je členkou také velmi
silné polohové štafety na 4x100
metrů. Kvarteto ve složení Kubová, Horská, Svěcená, Seemanová zaplavalo čas 4:03.02,
kterým se řadí na 13. místo světových tabulek. Pokud se na této
pozici udrží do konce května
příštího roku, zajistí si též účast
na olympiádě v Tokiu 2021.
„Jeli jsme sem s cílem pokusit
se kvalifikovat na OH a s největší pravděpodobností se nám
to podařilo. Jsem ráda, že jsem
plavala rychle první úsek a holky taky plavaly rychle, takže se
nám to povedlo,“ řekla Simona
Kubová, které patří v polohové
štafetě znakový úsek.

prosinec 2020
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
Mariánský sloup u Hrádečné
na Chomutovsku. Na výhru se
může těšit: Václav Rešl z Ústí
nad Labem, Jiří Mihulka
z Roudnice nad Labem a František Korel ze Žatce. Výhercům gratulujeme.

muzeum v Bilbau, londýnský
Dóm tisíciletí či malajsijské
mrakodrapy Petronas Twin
Towers. Most byl otevřen roku
1998. Poté odolal třikrát ničivým povodním (2002, 2006
a 2013). Víte, o jakou stavbu se
jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 13. ledna
2021 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.

Dnešní hádanka nás zavede
za architektonickým skvostem,
který se stal od doby svého vzniku dominantou města. Fakt, že
jde o unikátní stavbu, potvrzuje
i ocenění od časopisu Structural Ingeneering International.
Ten označil most za jednu z deseti nejkrásnějších staveb světa
devadesátých let 20. století.
Zařadil se tak vedle takových
pozoruhodností, jakými jsou
kupříkladu Guggenheimovo

kulturní pozvánky
Z důvodu omezení provozu
muzeí a galerií z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 sledujte webové stránky
jednotlivých institucí.
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 smyslu života. Symbolismus
umožnil výrazné prolínání výtvarného umění s literaturou, filozofií
i s tehdejším rozmachem psychologie. Potrvá do 17. 01. 2021.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Galerie a muzea litoměřické
diecéze jako host Arcidiecézního
muzea Olomouc je název výstavy,
která prezentuje výběr uměleckých
předmětů z bohatých sbírek olomouckých biskupů a arcibiskupů
(obrazy, sochy, umělecké řemeslo,
kresba, grafika) od 13. století až
do závěru baroka. Potrvá do 18. 4.
2021.
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. Je věnována památce Heide Mannlové
Rakové, která měla významný podíl na alespoň částečné záchraně
cenného architektonicko-urbanistického dědictví města. Výstava
potrvá do 17. 1. 2021. Virtuální
prohlídku této a dalších výstav naleznete na webu muzea.

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. 2021.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Historické cukrárny
- mlsání za první republiky připomene zašlou slávu československých cukráren v období formující
se první republiky. Čekají na Vás
stylizované interiéry historických
cukráren a prodejen včetně výrobny sladkostí a art-decové posezení.
Potrvá do 24. 1. 2021.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Na webu muzea najdete odkaz
na videoprezentaci výstavy Sancta
Maria – mariánská úcta na Litoměřicku. Přiblíží fenomén mariánské úcty a představí artefakty
spojené s mariánským kultem, jež
bývají ukázkou mistrovské umělecké a řemeslné práce.
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
Geologická expozice Za krásou
kamenů je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska
a postupným proměnám krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Výstava Expedice na severní
pól / Ilustrace Julia Payera je součástí Arktického festivalu 2020. Již
třetí ročník festivalu české a arktické vědy a kultury prohlubuje již
existující kontakty mezi českými
a arktickými vědci a umělci a ukazuje, jak avantgardní kultura dokáže vyvolat zájem médií o vědecký
výzkum v Arktidě. Do 31. 3. 2021.

křížovka o ceny

O

tázka V jakém roce vznikla Přírodovědecká fakulta UJEP?
byla tajenkou naší listopadové křížovky. Odpověď na ni byla:
2005. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Milan Křimský z Lišan, Jiří Demuth
z Děčína, Iva Holcová z Loun, Zdena Bergerová z Ústí nad Labem
a Jaroslava Špechtnerová z Jirkova. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše prosincová křížovka má v tajence otázku. Odpověď
na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku
a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 13. ledna
2021, 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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