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Jako v pohádce! Zimní počasí vytvořilo nádherné scenérie Ústeckého kraje

Letošní lednové počasí, kdy denní teploty mnohdy klesaly až hluboko pod nulu a vyskytovaly se časté sněhové přeháňky, dopřálo milovníkům přírody. Někteří vyjeli do Krušných hor na běžky, jiní si vybrali pěší výlety. A že má Ústecký kraj má co nabídnout? O tom není pochyb. Ti, co vyrazili do přírody, kochali se dechberoucími výhledy po okolí. Příkladem toho je tento jedinečný pohled na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku z nedalekého kopce Ostrý.

Prvním miminkem narozeným v roce 2021 v porodnicích Krajská zdravotní zahájila očkování proti COVID-19
Krajské zdravotní je holčička Daniela
v domovech seniorů

V

porodnici Nemocnice
Most, o. z., se jako první na
svět v roce 2021 podívala v 0:03
hodin holčička Daniela, měřila
50 cm a vážila 3 410 g. Maminkou je Miriama Nykodýmová
z Litvínova, která od Ústeckého
kraje obdrží finanční dar určený mamince 1. občánka nového
roku ve výši 30 tisíc korun.
Datum narození 1. ledna 2021
bude mít v rodném listě napsané
také holčička Eliška, která přišla
na svět v porodnici Nemocnice

Chomutov, o. z., v 1:46 hodin.
Vážila 2 950 gramů, měřila 50
cm. Maminkou je Eliška Pýchová z Chomutova.
V děčínské porodnici přivedla
na svět maminka Veronika Štrejlová z Jetřichovic 1. ledna 2021
v 9:52 hodin chlapečka Adámka,
který vážil 3 850 g. Miminko nebylo změřeno.
Mamince Ramadan Rasha
z Teplic se v porodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., narodil 1. ledna 2021

K

Holčička Daniela narozená 1.
ledna v mostecké porodnici je 1. občánkem Ústeckého kraje roku 2021.

syn Ryan. Měřil 50 cm, vážil
3 530 g.
V teplické porodnici se do
1. ledna 2021 14:00 hodin nenarodilo žádné miminko.

Ústecký kraj uzavřel s Českou spořitelnou úvěr ve výši 1,5 miliardy korun

V

důsledku propadu ekonomiky v souvislosti
s koronavirovou pandemií a v souvislosti se
zrušením superhrubé mzdy uzavřel Ústecký kraj
smlouvu o úvěru ve výši 1,5 miliardy korun s Českou spořitelnou, a. s. Smlouvu podepsal za Ústecký kraj hejtman Jan Schiller a za Českou spořitelnu
Jan Parýzek, manažer útvaru Veřejný sektor.
Úvěr začal Ústecký kraj čerpat od 1. ledna letošního roku a poslední investiční akce z něj placené
by měly být dokončené do 31. prosince 2025. Úvěr
využije Ústecký kraj především na pokrytí investičních potřeb kraje.
Aktu podpisu smlouvy mezi Ústeckým krajem
a Českou spořitelnou se zúčastnil také radní pro
oblast finanční Jan Růžička, který sdělil: „Zatím
se jedná pouze o blokaci peněz pro kraj za výhodných podmínek, přičemž nevyčerpání celé částky
není nijak sankcionováno. Na seznamu investic,
který doporučíme realizovat, intenzivně pracuje-

me. Rozhodně se v seznamu objeví investice do
Lužické nemocnice v Rumburku, budou tam školy, sociální zařízení, opravy mostů i další záměry.
Konkrétní projekty projdou investiční komisí i zastupitelstvem. Zastupitelé rozhodnou, zda dají
tomu či onomu projektu zelenou.“

Hejtman Jan Schiller (vlevo) společně se zástupcem České spořitelny Janem Parýzkem (vpravo) podepsali smlouvu o úvěru.

rajská zdravotní, a. s., (KZ) zahájila ve středu
13. ledna 2021 v koordinaci s Ústeckým krajem očkování proti nákaze novým koronavirem
SARS-CoV-2 v domovech seniorů. KZ v úterý 12.
ledna převzala další dodávku vakcíny v 390 vícedávkových injekčních lahvičkách. První zastávkou
mobilního očkovacího týmu KZ byl Domov pro seniory Severní Terasa v Ústí nad Labem.
Očkovací tým ústecké Masarykovy nemocnice
ve složení lékař, čtyři zdravotní sestry a dvě administrativní pracovnice první den naočkoval 79
klientů a 47 zaměstnanců ústeckého Domova pro
seniory Severní Terasa v ulici V Klidu. „Každých
pět dní jsme museli jako zaměstnanci podstupovat
antigenní testy. Bylo to náročné a zatěžující. Očkování proti nemoci COVID-19 je v současné době
jedinou možností jak se vyhnout jejímu propuknutí po nákaze virem. Proto jsem neváhala a přijala
možnost se nechat očkovat,“ řekla zdravotní sestra Domova Kristýna Lukášková.
Očkování si pochvaloval čtyřiasedmdesátiletý
klient domova Vladimír Dlouhý. „Když za mnou
přišli, jestli se nechám očkovat proti covidu, okamžitě jsem souhlasil. S blízkými si pouze telefonuji. Rád bych se s nimi viděl i osobně a nemusel
se obávat, že se nakazím. Bylo to, jako když vám
píchnou jakoukoliv jinou injekci,“ uvedl senior.
Nejstarším očkovaným v Domově pro seniory
Severní Terasa byla osmadevadesátiletá klientka.
„Během zhruba půlhodiny po vakcinaci, která
se uvádí jako doba pro možnou reakci na očkovací látku, pohybliví klienti zůstali hromadně ve
společných prostorách pod dozorem personálu,
za ležícími seniory docházely více ošetřovatelky
a sledovaly jejich zdravotní stav. Naše lůžka jsou

Krajská zdravotní zahájila očkování proti COVID-19 v domovech seniorů.

rovněž vybavena komunikačním systémem sestra
– klient, takže si každý senior v případě akutních
potíží přivolá pomoc,“ dodal Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa.
„V následujících dnech náš očkovací tým podle
harmonogramu vyjede očkovat klienty i do dalších
ústeckých domovů pro seniory,“ doplnila Markéta
Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.
KZ začala s vakcinací proti onemocnění COVID-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/
BioNTech, konkrétně 30. prosince 2020. Prvními
očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké
Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního
oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále,
a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců,
do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice,
které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky
využije celkem šest dávek vakcíny.
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kdo jsme

V

minulém čísle jsme vám zprostředkovali rozhovor s novým
hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem. V tomto lednovém vydání krajských novin si představíme jeho dva náměstky
– Jiřího Kulhánka a Jiřího Řeháka. Postupně se vám formou dotazníků představí všichni zastupitelé Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020–2024.

Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana
pro cestovní ruch,
kulturu
a památkovou péči

Co o sobě chcete veřejnosti
prozradit? Profesní zkušenosti,
koníčky, rodina apod.
Narodil jsem se v Chomutově,
žil jsem v Bílině, přiženil jsem se
do Teplic. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, obor dějepis – společenské vědy. Čtvrt století jsem
strávil na gymnáziu v Teplicích,
kde jsem vyučoval zejména specializované semináře. Věnuji se
lokální historii a cykloturistice,
v létě vyrážím na Balkán, kde
se mimo jiné snažím pomoci
české komunitě. Fascinují mě
hory v Rumunsku, Makedonii či

Provizorní rozpočet Ústeckého
kraje na rok 2021

N

a 2. zasedání zastupitelstva
konaném 16. prosince loňského roku bylo ustanoveno rozpočtové provizorium Ústeckého
kraje na období I. čtvrtletí 2021.
Výdaje vyjma výdajů krytých
dotacemi zejména ze státního
rozpočtu a výdajů z peněžních
fondů Ústeckého kraje budou
čerpány maximálně do výše 90
% z jedné čtvrtiny celkových
rozpočtovaných ročních výdajů roku 2020; tj. 1 542 098 tis.
Kč s tím, že každý měsíc trvání
rozpočtového provizoria budou
uvolňovány finanční prostředky
do výše 90 % z 1/12 celkové roč-

ní částky schváleného rozpočtu
roku 2020.
V období rozpočtového provizoria budou hrazeny zejména
výdaje vyplývající z uzavřených
smluv, platných právních předpisů a platových výměrů. Za
správu těchto finančních prostředků odpovídají příslušní
příkazci operací – jedná se vždy
o dodržení celkového objemu
rozpočtu odboru.
Rozpočtové provizorium se
stanovilo na období od 1. 1.
2021 do doby schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021,
nejdéle však do 31. 3. 2021.

NAVŠTÍVILI NÁS

Po roce přijel do regionu ministr
životního prostředí Brabec

H

ejtman Ústeckého kraje Jan Schiller se sešel s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, se kterým probíral otázky
s vazbou především na životní prostředí v regionu. Ministr navštěvuje Ústecký kraj již dlouhodobě. Naposledy zde byl v lednu loňského roku, kdy se v Lovosicích setkal se zástupci krajské tripartity.

Únorové farmářské trhy

A

ni mnohdy mrazivé zimní
počasí neodradí farmáře od toho, aby nabídli lidem
to nejlepší z českých výrobků.
Na obvyklých místech budou
prodávat své výrobky (tentokrát to budou i klasické dobroty ze zabijačkových hodů),
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 únoru
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 únor
jsou vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 3., 10., 17. a 24. února

od 8 do 14 hodin + sobota 27.
února od 8 do 14 hodin – zabijačkové hody. Chomutov: náměstí 1. máje, sobota 20. února
od 8 do 12 hodin – zabijačkové
hody. Litoměřice: tržnice Felixe Holzmanna: pátky 5., 12.,
19. a 26. února od 7:30 do 13
hodin. Louny: Mírové náměstí,
soboty 13. a 17. února od 8 do 12
hodin. Lovosice: Václavské náměstí, úterý 2., 9.,
16. a 23. února od
8 do 12 hodin. Štětí: Mírové náměstí,
sobota 13. února
od 9 do 16 hodin
– masopust. Teplice: náměstí Svobody, pátek 26.
února od 8 do 15 hodin – zabijačkové hody. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 2., 9., 16.
a 23. února od 8:30 do 15 hodin
+ čtvrtky 4., 11., 18. a 25. února
od 8:30 do 15 hodin, Kostelní
náměstí (u OC FORUM), neděle
14. února od 9 do 15 hodin – zabijačkové hody. Žatec: náměstí
Svobody, sobota 6. února od 8
do 12 hodin – zabijačkové hody.

Informace o aktuální situaci jsou dostupné na FB Severočeských
farmářských trhů (https://www.facebook.com/severoceskeFT/).
Zájemci se tak dozví, kde se trhy doopravdy konají.
Variantou klasických farmářských trhů je nadále využití bezpečného nákupu (http://www.nakupztrhu.cz/). Online obchod Severočeských farmářských trhů nabízí oblíbené produkty obvykle
dostupné na skutečných trzích. Produkty jsou rozváženy po území
Ústeckého kraje, do Prahy a na základě domluvy i jinam.

Kosovu, kam jezdím se svou ženou a partou, čím dál tím častěji
i sám. Od roku 2010 jsem politicky činný, byl jsem několikrát
zvolen teplickým zastupitelem
a letos podruhé zastupitelem
krajským. Žiju s manželkou Helenou a třemi kočkami na samotě pod skalami v obci Tisá, syn
Vojtěch studuje VŠE v Praze.
Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020–2024?
Pokusit se společnými silami
nastartovat Ústecký kraj a poslat ho do 21. století
Změnit vnímání kraje jako
místa, kde se skoro nedá žít
E-mailová adresa:
rehak.j@kr-ustecky.cz

PaedDr. Jiří Kulhánek
neuvolněný náměstek
hejtmana Ústeckého kraje
pro oblast sociálních věcí,
bezpečnost a vyloučené lokality
Co o sobě chcete veřejnosti
prozradit? Profesní zkušenosti,
koníčky, rodina apod.
Narodil jsem se 19. 3. 1962
v Roudnici nad Labem. Vystudoval jsem v roce 1986 Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem

a po celý život žiji v Ústeckém
kraji. V roce 1990 jsem se stal
při prvních svobodných komunálních volbách členem rady
města Kadaně. V roce 1993 jsem
nastoupil do funkce přednosty
okresního úřadu v Chomutově
a 10 let se věnoval státní správě.
Po ukončení činnosti okresních
úřadů v roce 2002 jsem se stal
po komunálních volbách starostou města Kadaně a tím jsem do
dnes. Po volbách do krajů v roce
2020 jsem nastoupil jako neuvolněný náměstek hejtmana do
služeb Ústeckého kraje. Jsem
ženatý a mám dva dospělé syny.
Pokud mi zbývá volný čas, věnuji se rekreačně cykloturistice,
zahrádce a četbě.
Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020–2024?
Pokusit se změnit legislativu
v sociální oblasti, aby nám po-

mohla v soužití se sociálně slabými a tím i pomohla ke zlepšení
života nás všech v kraji.
Na příkladech dobré praxe
bych rád oslovil kolegyně starostky a kolegy starosty při řešení problému v našich vyloučených lokalitách.
V zastupitelstvu kraje přispět
k užívání zdravého rozumu
a prosazování společných cílů,
což je právě zlepšení života v našem kraji.
Přispět k pozitivnějšímu vnímání Ústeckého kraje ze strany
veřejnosti i z ostatních krajů.
Motto:
„Spolupráci lidí neposílíš zvyšováním nenávisti.“
„Chudým se nepomůže zničením bohatých“
E-mailová adresa:
kulhanek.j@kr-ustecky.cz
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Změny autobusových
dopravců DÚK v roce 2021

D

Poslední změna dopravce se
pak chystá na Vejprtsku. Tam
sice dopravce ještě není vybrán,
Ústecký kraj ale již vypsal výběrové řízení. Zatím v této oblasti
zajišťují veřejnou dopravu autobusy AKV.

dopravců AD Podbořany a společnosti ARRIVA CITY, kteří
zajištovali dopravu od 1. února
2019 po společnosti Busline,
převezme veřejnou autobusovou dopravu taktéž Dopravní
společnost Ústeckého kraje. Od
1. prosince 2021 pak dojde ke
změně i na regionálních autobusových linkách DÚK na Teplicku. Služby Dopravní společnosti Ústeckého kraje zde budou
nahrazeny společnosti ČSAD
Slaný.

oprava Ústeckého kraje
změní v novém roce 2021
autobusové dopravce v několika
oblastech. Od 1. ledna zajišťuje
nově provoz na autobusové lince
číslo 406 z Lobendavy do Dolní
Poustevny Dopravní společnost
Ústeckého kraje. Do konce loňského roku zde jezdily vozy Autobusů Karlovy Vary (AKV).
Další změna dopravců se letos uskuteční na Podbořansku
a Lounsku – západ. Od začátku
února zde místo dosavadních

Noví dopravci budou jezdit například na Děčínsku či Lounsku.

Start dopravní aplikace DÚKapka posunut na únor

V

začít fungovat od začátku letošního roku, od dodavatele, brněnské společnosti CHAPS spol.
s r.o. Cestující veřejnou dopravou
v Ústeckém kraji budou moci začít aplikaci využívat ihned po jejím opožděném zprovoznění a vydání na Google Play a App Store,

zhledem k současné situaci
s COVID–19 došlo k prodloužení programování, testování a odladění dopravní aplikace
DÚKapka a posunutí termínu
jejího spuštění na únor 2021. Ústecký kraj prozatím nepřevzal
tuto novou aplikaci, která měla

a to společně i s novým webem
této aplikace www.dukapka.cz.
O zprovoznění vydání aplikace
a přesném termínu jejího zprovoznění budou cestující informováni prostřednictvím webu
Dopravy Ústeckého kraje www.
dopravauk.cz a Facebooku DÚK.

Do Mostu přibyla na začátku roku již
čtvrtá nízkopodlažní tramvaj EVO 2

D

alší nízkopodlažní kloubová dvoučlánková tramvaj EVO 2 z produkce společnosti PRAGOIMEX sjela 5.
ledna 2021 z transportního vozidla na mostecké koleje v areálu společnosti. V barvách integrovaného dopravce Dopravy
Ústeckého kraje, Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., bude zajišťovat dopra-

vu na lince č. 1 nebo č. 4 mezi
Mostem a Litvínovem.
Ještě předtím ale musí obdržet odbavovací a informační
systém, od Drážního úřadu získat průkaz způsobilosti a absolvovat zkušební jízdy bez cestujících. Jde o realizaci dalšího
projektu spolufinancovaného
z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP)

Evropské unie na pořízení
dvou kusů nízkopodlažních
tramvají.
V únoru by měl Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova z IROP obdržet ještě další
tramvaj EVO 2 a počet nízkopodlažních dvoučlánkových
tramvají EVO 2 v Ústeckém
kraji by se tak měl navýšit na
pět.

Návrat cestujících do veřejné dopravy po koronavirové vlně

V

k normálnímu počtu cestujících
o něco rychleji než autobusy.
Cestující do práce - pravidelní
uživatelé veřejné dopravy - se
k dopravě vrací nejdříve. Na původní čísla přepravených cestujících se ale dopravci dostanou,
až se k veřejné dopravě v plné
míře navrátí také nepravidelní
uživatelé, tedy ti, kteří omezili
cesty na výlety a návštěvy. Některé z výsledků výzkumu zpracovaného pro Dopravu Ústeckého kraje ukazují následující dva
grafy:

předpisů, desinfekce a zajištění
větrání uvnitř vozů. Průzkum
dále zjistil, že v MHD jsou cestující mnohem senzitivnější na
řešení aktivit spojených s fyzickým dotykem (platba, kontrola, otevírání dveří) než u vlaků
nebo meziměstských autobusů.
V autobusech i vlacích jsou pro
návrat cestujících důležité stejné požadavky, na autobusy ale
pravidelní cestující uplatňují
přísnější metr než pravidelní zákazníci ve vlacích. Výsledky dále
ukázaly na to, že vlaky se vracejí

ýzkumná
společnost
STEM/MARK zpracovala
pro Dopravu Ústeckého kraje
výzkum „DÚK: Veřejná doprava
během koronavirové krize“, který se mimo propadu počtu cestujících během první jarní vlny
COVID–19 v roce 2020 zabýval
i návratem cestujících do veřejné
dopravy po této vlně. Z odpovědí respondentů v Ústeckém kraji
zjistili, že návratu cestujících do
veřejné dopravy po koronavirové vlně nejvíce přispěje nastavení a dodržování hygienických

Vlaky se vracely k normálu rychleji než autobusy, pokles obsazenosti v době
nejtěžší jarní krize byl ale u obou typů dopravy víceméně shodný
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Omezení cest veřejnou dopravou
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Tramvaj bude jezdit v barvách Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Divočák ve vlastní šťávě,
guláš z divočáka - ve své malé
rodinné firmě vyrábí Hynek Jirman z Dolní Poustevny kvalitní
konzervy s vysokým podílem
masa. Obsahují maso divočáka,
které pochází od mysliveckých
spolků ze Šluknovského výběžku. Při výrobě jsou dodržovány
přísné hygienické podmínky,
maso je pečlivě tříděno, krájeno

a soleno, plnění konzerv je 100%
ruční práce. Při výrobě nejsou
použity žádná „éčka“ ani jiné
chemické náhražky. Ochutnat
můžete tyto zvěřinové pochutiny: Guláš divočák (66 % masa)
– bezlepkový výrobek, bez chemických konzervantů s minimálním množstvím soli, je vhodný i pro děti a celiaky; Divočák
ve vlastní šťávě (98 % masa) –
konzerva vhodná ke konzumaci
jak za studena, tak jako výrobek
určený k další tepelné úpravě
při vaření. Výrobky jsou pak
dodávány do místních prodejen
(např. řeznictví v Dolní Poustevně) nebo je možné si u Hynka
Jirmana přímo objednat. Výrobky byly certifikovány značkou
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®.
Dubský perník - perník Jitky Horčičkové vyráběný v Dubí
zaujme rozmanitostí tvarů i barevným provedením cukrové
polevy. Kromě toho, že je hezký
na pohled a může sloužit jako dekorace, je výborný i k jídlu. Vyni-

ká jemnou chutí a vůní po medu
a koření, je křehký a díky tomu se
můžete spolehnout na dlouhou
dobu jeho trvanlivosti. Výroba je
ruční a to včetně balení. Dubský
perník nese značku KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

Sušené ovoce a džemy z ovoce z Českého středohoří - firma
Natura pana Valdemara Grešíka z Děčína vlastní ovocné sady
v Českém středohoří. Sady se

rozprostírají mezi Milešovkou
a Lovošem a u Třebívlic. Zde
rostou a zrají jablka a hrušky,
které se ručně sbírají, krájí a suší
při nízkých teplotách. Sušené
ovoce je nesířené a není doslazované, ručně se balí do celofánových sáčků po 50 g. V sadech
také dozrávají višně, švestky,
meruňky a třešně, které jsou základem pro 100% přírodní ovocné džemy se sníženým obsahem
cukru bez přidaných konzervačních látek. Džemy obsahují
vysoký podíl ovoce, třtinový
cukr a citrusový pektin. V nabídce ovocných džemů z Českého
středohoří jsou džemy Višňový
extra méně sladký (obsah ovoc-

né složky 70%), z tmavých třešní
extra speciální (obsah ovocné
složky 85%), Švestkový extra
méně sladký (obsah ovocné
složky 65%) a Meruňkový extra
speciální (obsah ovocné složky
55 %). Pro svou kvalitu, přístup
k zemědělské tradici a k životnímu prostředí získaly výrobky
značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt®.

vepřové ve vlastní šťávě či topinková směs. Z domácích uzenin
turistický salám, vepřová šunka
90 % masa, špekáčky, šunková
klobása, párky se sýrem a další.
Produkty můžete koupit ve dvou
vlastních prodejnách Řeznictví
a uzenářství U Vincíků v Lenešicích a Třebenicích. Výrobky získaly značku POOHŘÍ regionální
produkt®.

Masné výrobky a lenešické
uzeniny od Vincíka - výhradně
z českých chovů vybírá Václav
Vincík maso pro své výrobky. Při
výrobě se nepoužívá žádný separát, náhražky ani barviva. Mezi
speciality pana Vincíka patří
výrobky játrová jemná paštika,

Krušné hory, ráj pro běžkaře a skialpinisty Krajská knihovna vstupuje do roku 2021

B

ěžkování a skialpinismus
jsou letos vyhledávanými
lyžařskými disciplínami. Mekkou běžeckého lyžování v Ústeckém kraji je východní část
Krušných hor, od Klínovce až
po Petrovice. Krušné hory zde
mají víceméně charakter náhorní plošiny, nad níž vystupují
ojedinělé vrcholy, z nichž žádný
nedosahuje 1000 m n. m.
Krušnohorská běžecká magistrála, která se line již ze Západních Krušných hor, tedy
Karlovarského kraje, prochází
lyžařskými středisky v této oblasti – Klínovec, Lesná, Klíny,
Dlouhá Louka, Bouřňák (Nové
Město), Telnice (Adolfov) a nejvíce na východě Petrovice a Tisá.
Východně od Tisé pak plynule
navazují běžkařské trasy v oblasti Děčínského sněžníku. Tedy terén naprosto ideální a ke všemu

s nástupními místy do tras, kam
vede Doprava Ústeckého kraje.
Nejoblíbenější trasou na běžkování je jednoznačně z Komáří
hůrky na Cínovec. Trasa je strojově udržovaná a díky malému
terénnímu převýšení se jedná
o nenáročnou trasu. Výchozím
bodem je parkoviště u rozcestí Komáří vížka – parkoviště,
kam se lze dopravit i autobusy
z Krupky nebo Teplic. Vydejte
se ve stopě po červené značce k rozcestníku Pod Komáří
hůrkou. Tady odbočte vlevo na
žlutou značku směr „Pod Loupežníkem“, která je zároveň cyklotrasou č. 3010 směr „Cínovec
hotel Pomezí“ (modrá turistická
značka). Celá trasa zatím vedla
po rovině, nyní přichází na řadu
mírné klesání okolo rozcestí Myslivna pod sedmi štíty a dále po
Sedmihůrské cestě. Odtud od-

O dobrou běžkařskou stopu v zimním středisku Klíny se starají rolbaři. Foto: www.kliny.cz

bočte vpravo (mírné stoupání)
a po zhruba 1 km se dostanete
na Krušnohorskou magistrálu.
Odbočte vlevo a asi po 0,5 km
mírného klesání přijedete do
Cínovce k Hotelu Pomezí. Zpět
ke Komáří vížce se můžete vrátit po vzorně udržované Krušnohorské magistrále (červená
značka). Na 8,5 km střídavého
mírného stoupání a klesání projedete kolem Cínoveckého hřbetu a Lysé hory až k rozcestí Pod
Komáří hůrkou. Celá nenáročná
trasa měří 17 km a zvládnou ji
i začátečníci.
Nejoblíbenější horské středisko je kousek nad Litvínovem,
jde o středisko Klíny s perfektně
udržovanými trasami pro běžkaře. Udržováno je zde 37 km
běžeckých tratí. Parkování zdarma je možné na parkovištích
u areálu na Klínech nebo na parkovišti P4 přímo na Mračném
vrchu u běžeckých okruhů. Samozřejmě je středisko dostupné
autobusovou dopravou. Trasu si
můžete zvolit podle náročnosti,
značené jsou pomocí šipek stejné barvy, jako je název okruhu,
např. Modrý okruh 1 - 1,6 km,
Zelený okruh - 3,0 km, Oranžový okruh - 4,7 km, Žlutý okruh
- 3,7 km, Hnědý okruh - 3,5 km,
Modrý okruh 2 - 5,7 km (okolo
Jelení hlavy). Hřebenové trasy
jsou značené červeně. Inspiraci
najdete i na www.bezkotoulky.
cz a aktuální stav běžeckých stop
na www.kliny.cz.

s novou službou pro osamělé seniory

S

everočeská vědecká knihovna sice do nového roku
musela vstoupit se zavřenými
dveřmi, knihovníci však každým
dnem pracují na tom, aby i přes
všechna omezení byla tato krajská příspěvková organizace pro
uživatele co nejotevřenější.
Díky zkušenostem, které
knihovna získala během nelehkého loňského roku, je tato
kulturně-vzdělávací
instituce
schopna poskytovat nemalé
množství svých služeb i na dálku,
a to i v době, kdy musí být z důvodu mimořádných vládních nařízení dočasně uzavřena.
Kromě zpřístupňování množství elektronických zdrojů mo-

hou čtenáři využívat například
rešeršní služby, na začátku letošního roku se knihovně navíc
podařilo ve spolupráci s dobrovolníky zprostředkovat uživatelům bezkontaktní půjčování klasických tištěných knih a dalších
dokumentů.
Knihovna neopomíjí ani svou
kulturně-vzdělávací
činnost,
všechny pravidelné kurzy pořádané touto organizací probíhají
v prostředí online, kam byly přesunuty i přednášky, tvořivé dílny
pro děti, koncerty a další akce.
Velkou lednovou novinkou je
služba pojmenovaná Zavolejte
knihovně. „Jedná se o telefonní
linku určenou seniorům, kteří

v současné době zažívají nemalé sociální odloučení. Přidanou
hodnotou této služby je fakt, že
linka neslouží jen k poskytování
základních informací o fungování
knihovny, spolupráci s dobrovolníky nebo otevírací době nejrůznějších úřadů či obchodů. Senioři
nám mohou zvolat i ve chvíli, kdy
se zkrátka jen cítí osaměle a potřebují si s někým popovídat,“ vysvětluje fungování nové služby ředitelka knihovny Jana Linhartová.
Seniorská linka Zavolejte
knihovně má telefonní číslo 778
711 943 a je v provozu každý všední den od 9 do 16 hodin.
Zpracoval: Jan Černecký (oddělení komunikace SVKUL)

Výbor pro zdravotnictví udělá vše pro
zdraví kraje - zdravý člověk, zdravý kraj

P

oprvé letos zasedal patnáctičlenný Výbor pro zdravotnictví Ústeckého kraje v čele s předsedou Milanem Rychtaříkem.
Cílů, které má před sebou, je více
než dost. Pozvednutí zdravotnictví je jednou z priorit nového vedení Ústeckého kraje.
Úkolů v této oblasti je mnoho. Jedním z nich je i zaměření
se na realizaci dotačních programů v oblasti zdravotnictví,
přípravu nové strategie podpory
zdraví a rozvoj zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období
2021–2025, transformace Ne-

mocnice Litoměřice, a.s. do KZ,
a.s., problematika zajištění nemocniční péče ve Šluknovském
výběžku či realizace strategických investičních akce KZ, a.s.
Diskuze se samozřejmě stočila na nejpalčivější problém současnosti. Členy výboru zajímala
hlavně vakcinační taktika. Na
tyto otázky odpovídal Jindřich
Zetek, předseda představenstva
Krajské zdravotní, který byl jedním z hostů, ale také Radim Laibl, radní pro oblast zdravotnictví
či vedoucí odboru zdravotnictví
Petr Severa.

„Strategie očkování je rozdělena na několik fází. V současné
době probíhá fáze 1a, ve které
je nutné proočkovat 28 tisíc
osob kritické infrastruktury, což
jsou lidé v první linii. Ve fázi 1b
to bude 162 tisíc lidí. Předpokládáme, že bude mít zájem asi
šedesát procent občanů,“ uvedl
Jindřich Zetek s tím, že injekčních stříkaček bude dostatek.
„Jak budou dodávány další vakcíny, budeme postupně z registračního systému očkovat osoby
s největší prioritou, abychom je
co nejdříve ochránili.“

Lidové tradice nezaniknou. Zlatý džbánek zná své majitele

D

ržiteli ceny Zlatý džbánek
pro rok 2020 se stal v kategorii zachování a udržení
lidových tradic Ústeckého kraje Partnerský spolek Litvínov,
o. p. s., a v kategorii zachování
a udržování lidových řemesel
Ústeckého kraje Roman Klinger
z Mikulášovic.
První oceněný, Partnerský
spolek Litvínov, vznikl před
více než 25 lety a je zaměřen
na česko-německé partnerství
v oblasti kulturní, společenské
i sportovní. Jeho hlavní činností je přeshraniční spolupráce
s německými partnerskými městy Olbernhau či Stadtbergen.
Součástí spolku je i Klub Herdulky – Litvínovské krajkářky.
V loňském roce získal spolek

a Klub Herdulky – Litvínovské
krajkářky certifikát „Krušnohoří
regionální produkt®“ na výrobek „Krušnohorská paličkovaná
krajka“ a na zážitek „Paličková-

ní krušnohorské krajky“ spojený
s ukázkou paličkování pro veřejnost.
Druhým oceněným se stal
Roman Klinger z Mikulášovic

na Děčínsku. Ten každoročně
pořádá Velikonoční jízdy v Mikulášovicích.
Je také aktivním betlémářem,
pořádá výstavy betlémů v kos-

tele sv. Mikuláše v Mikulášovicích.
Ústecký kraj tímto oceněním
přispívá k naplňování celostátní
Koncepce účinnější péče o tra-

Ocenění dostal Klub Herdulky patřící pod Partnerský spolek Litvínov a také Roman Klinger coby pořadatel Velikonoční jízdy v Mikulášovicích.

diční lidovou kulturu a posiluje
tak snahu jednotlivců i dalších
subjektů o zachování tradičních
regionálních zvyků, obyčejů
a řemesel.
V předchozích letech bylo zvykem předávat ocenění v rámci
akce „Vánoce v Zubrnicích,“
ale vzhledem k pandemii COVID–19 se tento velmi příjemný
společenský akt bohužel neuskutečnil. Setkání se zástupci
Ústeckého kraje bude připraveno po rozvolnění přijatých opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.
Ocenění je spojeno s darem
Ústeckého kraje ve výši 10 tisíc
korun a ručně vytáčeným keramickým džbánkem pro každého
laureáta.

Ústecký kraj
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UJEP, Ústecký kraj i Krajská zdravotní spojí své síly

R

ektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Martin
Balej se sešel s poradcem hejtmana Ústeckého kraje Janem
Richtrem a novým předsedou
představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jindřichem Zetkem, aby
s nimi jednal o budoucí podpoře
Ústeckého kraje UJEP.
Vedení kraje i Krajské zdravotní doznalo na sklonku roku 2020
výrazné obměny, cílem jednání
ze strany rektora UJEP bylo tedy
zejména konzultovat další vývoj
dlouholetých korektních vztahů
a velmi úzké spolupráce ústecké
univerzity s Ústeckým krajem
a Krajskou zdravotní, hlavně
s Masarykovou nemocnicí v Ústí
nad Labem.
„Nástup Jindřicha Zetka do
funkce předsedy představenstva

KZ, a. s., nebylo možné přehlédnout. Vyjádřil se poměrně
kriticky k činnosti předchozího
představenstva, a to v mnoha
oblastech činností a aktivit. Bylo
pro mě důležité se i s ním sejít
a prodiskutovat jeho názor na
spolupráci s naší univerzitou
a její další směřování,“ uvedl
rektor Martin Balej.
Rektor Balej například projednal budoucí podporu zdravotnických studijních oborů
UJEP jak ze strany Ústeckého
kraje, tak ze strany Krajské zdravotní. Dalším tématem byl
dlouholetý nedostatek zdravotnického personálu, který se
univerzita společně s Ústeckým
krajem snaží řešit prostřednictvím Rámcové smlouvy o spolupráci, a také současná epidemic-

ká situace a případné zapojení
studentů UJEP.
Z jednání vyplynulo, že Ústecký kraj, navzdory problémům
spojeným s negativním vývojem
pandemie koronaviru i výraznému snížení celkového rozpočtu
kraje, považuje finanční podporu UJEP stále za zásadní. „Chceme účelně vynakládat finance na
podporu programů UJEP, zároveň spolupracovat při zadávání
výzkumů, které nám přinesou
reálná data napříč všemi obory.
Potřebujeme společně získat například faktická data od zaměstnavatelů, o které obory je na trhu
práce zájem a následně ve spolupráci s UJEP k tomu efektivně
nastavovat studijní programy,“
dodal Jan Richter, poradce hejtmana Schillera.

Kampus UJEP (rozsáhlý komplex uprostřed). Foto: archiv UJEP

Radní Ústeckého kraje navštívila v roudnické Knihovna a studovna gymnázia
s novým rokem prokoukla
škole knihovnu i školní restauraci
G
R
adní Ústeckého kraje pro
oblast školství, mládeže
a sportu Jindra Zalabáková navštívila v doprovodu vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje Dagmar Waicové
Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Roudnici
nad Labem. Právě tato instituce
byla další zastávkou nové radní
po páteřních školách Ústeckého
kraje.
„Zajímala jsem se o výuku
všech oborů, nejen strojírenských a stavebních, ale i oborů
služeb,“ uvedla radní Jindra Zalabáková, kterou při prohlídce
jednotlivých objektů školy doprovázela ředitelka školy Helena
Všetečková.
„V rámci prohlídky jsme prošly zrekonstruované odborné
učebny vybavené audiovizuální

technikou a moderními pomůckami pro výuku oborů Instalatér, Obráběč kovů, Karosář
a Sociální činnost, dále učebnu
pro výuku automobilových oborů s vozidlem Škoda Octavia
s připojením na diagnostiku
a dataprojektor. Následovala prohlídka nové knihovny
v učebně pro výuku českého
jazyka, podporující rozvoj čtenářské gramotnosti, a zrekonstruované tělocvičny,“ popsala
ředitelka školy Helena Všetečková. Ta také radní informovala
o dokončených i probíhajících
investičních akcích financovaných krajem, aktuálně je realizována oprava střech objektů
školy.
Ve školní restauraci Scolarest
radní ocenila špičkové vybavení
pro výuku učebního oboru Kuchař-číšník a příjemné prostředí

13. ročník

úterý 08:00 – 17:00
v prostorách
Podkrušnohorského gymnázia, Most, p. o.,
Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most

Okresní hospodářská komora Most
ve spolupráci s Úřadem práce České republiky,
Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, Kontaktním pracovištěm Most,
pořádají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera

13. ročník SOKRATES 2
Prezentace vysokých
a vyšších odborných škol
TERMÍN KONÁNÍ: 23. února 2021
MÍSTO:
v prostorách Podkrušnohorského gymnázia, Most, p. o.,
Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most
PROGRAM:
23. února 2021
08:00
Zahájení
08:20–17:00
Prezentace VŠ a VOŠ
Tato aktivita umožňuje představení vysokých (VŠ) a vyšších odborných škol (VOŠ)
na jednom místě, a to nejen regionálních.
Akce je určena pro výchovné poradce a žáky posledních ročníků středních škol
a další zájemce (např. Univerzita třetího věku),
kteří chtějí studovat na VŠ nebo VOŠ
a ještě nejsou zcela rozhodnuti, kterou školu si vybrat.
Vstup zdarma

„Škola se snaží vytvářet podněcující a inspirativní prostředí
pro výuku všech oborů a směřovat zejména odborné vzdělávání k funkčnímu uplatnění žáků
v praxi,“ konstatovala radní Zalabáková po návštěvě školy.

Ředitelka SOŠ a SOU Roudnice nad Labem Hana Všetečková (vlevo)
provedla radní kraje pro školství Jindru Zalabákovou (uprostřed) po učebních
prostorech školy.

23. února 2021

SOKRATES 2
Prezentace vysokých
a vyšších odborných škol

motivující žáky při odborném
výcviku. Na závěr došlo také na
prohlídku pracoviště odborného
výcviku a odborné praxe v areálu
Pracner – halu pro učební obory
zaměřené na opravy automobilů
a obráběcí halu.

ymnázium Lovosice, příspěv- zení a je také nově vymalovaná.
ková organizace kraje, je za- V oknech nechybí ani stínící žatím kvůli vládním nařízením pro luzie. Pro rok 2021 je plán jasný.
žáky uzavřeno, ale za zavřenými V suterénu vzniká nový prostor
dveřmi se toho děje opravdu hod- „Čtenářského klubu“ a stavebně. Po předloňském dokončení ní rekonstrukcí (včetně výměn
rekonstrukcí odborných labora- podlah) projde i posilovna se
toří pro přírodovědné předměty sportovním sálem.
(hrazeno z unijních
prostředků) se podařilo v uplynulém roce
provést dílčí sanaci
učeben informatiky
a serverovny. Povedlo
se také finálně „oživit“ koncertní klavírní křídlo.
V samém závěru
roku se pracovníci
s vervou pustili do
rekonstrukce zdejší
knihovny, studovny
a přilehlého zázemí. V knihovně je
nový nábytek a zaří- Prostor nové knihovny v lovosickém gymnáziu.

Unikátní modelová železnice
je chloubou děčínské průmyslovky

V

yšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní
v Děčíně přivítala návštěvu nových politických zástupců Ústeckého kraje, a to radní pro oblast
školství, mládeže a sportu Jindru
Zalabákovou, radního pro oblast
majetku a investic Tomáše Riegera a předsedkyni Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdenku Vachkovou, které doprovázela vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Dagmar Waicová se svým zástupcem Romanem Kovářem.
Radní Jindra Zalabáková
a předsedkyně výboru Zdenka
Vachková se v rámci seznamování se školami v regionu zajímaly
především o podmínky vzdělávání, naplněnost a atraktivitu
oborů, uplatnitelnost absolventů a propojenost školy s profesní
sférou. Všechny vyučované obory SPŠ - stavební, strojírenské,
elektrotechnické i dopravní jsou
maturitní a technického zaměření. Při prohlídce odborných
učeben, dílen a laboratoře vybavené moderními pomůckami
se diskutovalo také o složitosti
získávání grantů, sponzorů či
o podávání projektů. V neposlední řadě se návštěva zajímala
o vyšší odbornou školu, která je
svým zaměřením Železniční stavitelství „rodinným stříbrem“
Ústeckého kraje a vlastně i celé
republiky.
Tomáš Rieger se zajímal především o dokončené i probíha-

jící investiční akce financované
krajem. Škola disponuje dvěma
velkými areály. Areál na ul. Čsl.
armády byl nedávno postupně
kompletně zrekonstruován včetně domova mládeže, jídelny
a Pedagogicko-psychologické
poradny, které se v areálu nacházejí. Druhý areál na ul. Slovanská je ve stavu komplexní rekonstrukce, která byla započata
v listopadu loňského roku. Vzhledem k tomu, že se areál sestává ze
tří objektů, může se rekonstrukce
realizovat během výuky. Škola
spolupracuje na organizaci prací
tak, aby byla zabezpečena výuka
žáků beze zbytku.
Během prohlídky prodiskutovávali představitelé Ústeckého
kraje společně s vedoucí odboru
školství a ředitelkou školy Janou

Vackovou různé oblasti, které se
vzájemně prolínají a proplétají
s dalšími skutečnostmi.
V závěru si návštěva prohlédla
dopravní sál, kde se nachází modelová železnice o velikosti 5x6
metrů, která je chloubou děčínské průmyslovky.

Modelová železnice patří k jedinečným skvostům v republice. Na
druhém snímku si prohlíží radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra
Zalabáková odborné učebny.

Ústecký kraj

6

leden 2021

Čerpání dotačních prostředků na investiční akce se Ústeckému kraji daří
Ú
stecký kraj ke konci minulého roku obdržel dotační
prostředky na realizaci několika
významných investičních projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši více než 200
milionů Kč.
Jednalo se o následující projekty: „SŠT Most – Vybavení
dílen praktického vyučování“.
Celkové náklady projektu činily
24,5 mil. Kč a dotace na tento
projekt 19,5 mil. Kč a projekt je
již finančně ukončen. Realizací
projektu došlo k vybavení prostor pro praktickou výuku technických učebních oborů školy
novým strojním zařízením. Žáci

Do konce letošního roku by se mělo jezdit po nové komunikaci
u Roudnice nad Labem.

tak budou lépe připraveni na
praxi ve firmách a po ukončení
studia lépe zvládnou zapojení
do pracovního procesu.

Jednou z investičních akcí kraje je výstavba nového depozitáře
Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Měsíc bez alkoholu? Jde to.
Suchej únor začíná.

P

o celý únor se bude konat
devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky
– Suchej únor. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo 9 % dospělé populace. Záštitu
nad touto akcí dal i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
Suchej únor se stal kampaní
za „čistokrevnej život“, která
pro mnoho účastníků neznamená jenom měsíční detox od
alkoholu, ale celkovou očistu
spojenou se zdravým životním
stylem a chutí udělat pro sebe
něco smysluplného. Stejně jako
inspirovat ostatní. Že lidem
střízlivost zachutná, dokládá
i 53 % účastníků, kteří v dotazování po čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé zvolnění v konzumaci alkoholu. Často proto, že
jim Sucháč otevřel oči a pomohl
k příjemné sebereflexi.
Alkohol je každodenním společníkem našich životů, opojný

nápoj plný radosti i droga, ve které
se rozpustila nejedna dobrá duše.
A právě díky kampani Suchej únor
ve společnosti víc a víc rezonuje
otázka: Proč vlastně pijeme?
V letošním roce vyjde také kniha Suchej únor, která představuje alkohol ve všech jeho společenských rolích. Ústecký spisovatel
Josef Formánek, hokejista Patrik
Bartošák, závodník Aleš Loprais
nebo frontman skupiny Mňága
a Žďorp Petr Fiala patří mezi 72
českých osobností, odborníků,
novinářů a neobyčejných lidských příběhů, jež dali vzniknout
knize, která představuje alkohol
s lehkostí i vážností – ve všech
jeho společenských rolích. Ať už
je to spánek, sex, sport, práce,
výchova dětí, zdraví nebo alkohol za volantem.
„Naše kniha z vás abstinenty neudělá – není to ani jejím
cílem. Má být lidem především
inspirací k příjemné sebereflexi a můžeme se díky ní ledacos
dozvědět. Nejen o alkoproblematice, ale hlavně o sobě. Kniha
má jediný cíl – abychom všichni
znali upřímnou odpověď na jednoduchou otázku, zda ovládáme
alkohol my, nebo alkohol ovládá
nás,“ popisuje smysl knihy Petr
Freimann, ředitel neziskové
organizace Suchej únor. Více
o kampani se dozvíte na stránkách www.suchejunor.cz.

Dalším projektem je „Depozitář SVK Ústí nad Labem
– Evropská knihovna“, jehož
realizace je plánována do poloviny letošního roku. Celkové
předpokládané náklady jsou ve
výši 123 mil. Kč. Dotace za 2.
etapu byla ve výši 31,5 mil. Kč.
Celkem již bylo proplaceno 64
mil. Kč. Předmětem projektu
je výstavba nového depozitáře
SVK Ústí nad Labem. Knihovní fond Severočeské vědecké
knihovny má v současné době
747 tisíc knihovních jednotek
a je uložen v několika různých
skladech v rámci města Ústí
nad Labem a okolí. Knihovna
tak využívá objekty, které jsou
ve vlastnictví Ústeckého kraje

nebo jsou pronajaté. Projekt
řeší neuspokojivou situaci Severočeské vědecké knihovny
v oblasti ochrany a správy knihovního fondu. Nový centrální
a kapacitně dostačující depozitář, kam bude přesunuta velká
část fondu SVK, bude splňovat
ochranu, správu a zpřístupnění
knihovního fondu a bude mít
dostatečnou plochu pro dlouhodobé ukládání knih včetně budoucích povinných přírůstků.
Dále je tu projekt „Nová komunikace u města Roudnice nad
Labem“, jehož realizace je plánovaná do konce roku 2021. Nyní
byla proplacena již druhá žádost
o platbu ve výši 66,6 mil. Kč, celkem za obě etapy pak Ústecký
kraj obdržel 96,6 mil. Kč. Předmětem projektu je vybudování
obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem a jeho napojení na
stávající silniční síť. Posledním
projektem je „Nová komunikace
u města Chomutova“, jehož realizace je plánována do poloviny
roku 2022. Nyní byla proplacena žádost o platbu za realizaci 3.
etapy, a to ve výši 90,1 mil. Kč,
celkem za tři etapy již ÚK obdržel 219 mil. Kč. Cílem projektu
je stavba úseku na regionálním
silničním tahu III/00732.

Parta kamarádů prokázala
rozhodnost i statečnost. Na ulici
začali staršího muže oživovat

T

rojice chlapců Petr Bureš,
Vít Harvan (oba žáci sedmé třídy ZŠ Palachova) a Pavel
Hrdý (student 1. ročníku VOŠZ
a SZŠ Ústí nad Labem) svou
rozhodností a statečností zachránila v Brné u Ústí nad Labem život seniora, kterému se
při pádu na ulici náhle zastavil
oběh.
Podle vyjádření zdravotnického operačního střediska, kde
probíhala s chlapci prostřednictvím tísňové linky 155 tzv. telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, ale i podle vyjádření
lékařské posádky prokázali svým konáním a poskytováním laické první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, i přes veškeré
nepříznivé podmínky na místě této události (mráz, sníh, krev,
vyzvracený žaludeční obsah) velmi vysokou míru profesionality
a významně se podíleli na záchraně tohoto muže.
Ačkoliv se často na dnešní mládež pohlíží jako na generaci téměř lhostejnou k jakémukoli dění, jsou tito chlapci důkazem, že
tomu tak není. V očích profesionálních záchranářů jsou velkými
hrdiny a věříme, že také vzorem svým vrstevníkům a spolužákům.

Jedním z ukončených projektů je vybavení prostor pro praktickou
výuku na SŠT Most.

Příští léto si oddechnou také řidiči projíždějící kolem Chomutova.

Jak začít s úsporami

K

aždé město i obec disponuje vlastním hospodářstvím,
o kterém z pohledu energetiky můžeme napsat, že se jedná
o energetické hospodářství. V roli
„dobrého hospodáře“ se o toto
hospodářství musí dobře starat,
musí do něj investovat finanční
prostředky na jeho údržbu, obnovu, nebo pořízení nového majetku. Toto ale nejsou jediné výdaje
spojené s provozem energetického hospodářství. Z názvu energetické hospodářství vyplývá, že je
jeho provoz spojen se spotřebou
nebo výrobou energie. Co ale dělat, pokud energetické hospodářství vyžaduje obnovu, má zvýšené
výdaje na údržbu, nebo má vysoké náklady na energii? Možností
je několik.
V tomto článku se budeme
zabývat obecními budovami
(školy, školky, úřad, kulturní
dům, zdravotní středisko atd.).
Stavební opatření na budovách
vedoucí ke zlepšení technického
stavu obálky budovy (obvodo-

vých stěn, oken, stropu, střechy, podlahy) můžeme spojit
se snížením spotřeby tepla pro
vytápění budovy. Také můžeme
modernizovat technické systémy budovy (zdroj tepla, vytápěcí soustava včetně regulace
na otopných tělesech, příprava
teplé vody včetně příslušných
rozvodů teplé vody, vnitřní
osvětlení atd.) nebo instalovat
nový zdroj obnovitelné energie
(fotovoltaická elektrárna, solární kolektory, kogenerační jednotka atd.).
K těmto účelům můžeme využít vhodného dotačního programů (OPŽP), bez vlastní spoluúčasti to však nepůjde. Zejména
v případě realizace opatření na
technických systémech budovy
nebo v případě nového zdroje
obnovitelné energie lze využít
nabídky společností zabývajících se poskytováním energetických služeb pro realizaci celého
projektu nebo jeho části metodou EPC.

praxe pro svůj nově akreditovaný navazující magisterský studijní program „Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické
školy“. Vznik fakultních škol byl
podpořen z dotace Ústeckého
kraje v rámci projektu „Podpora
spolupráce s fakultními školami
v ÚK“, na kterém spolu s Fa-

kultou zdravotnických studií
spolupracuje i Fakulta strojního
inženýrství. Děkan FZS UJEP
Zdeněk Havel předal ředitelům
kvartetu škol osvědčení o udělení tohoto statutu.
Zpracoval: RNDr. Karel
Hrach, Ph.D., proděkan pro rozvoj a kvalitu, FZS UJEP

Fakultní školy ústecké Fakulty zdravotnických studií UJEP

H

istoricky prvními nositeli
přídomku Fakultní škola
Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se staly
čtyři střední školy z Ústeckého
kraje – děčínská a rumburská
Střední zdravotnická škola,
chomutovská Střední odborná

škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola a ústecká Vyšší
odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická.
Jde o střední školy, s nimiž
fakulta již zahájila spolupráci,
mimo jiné podpisem smlouvy
o zabezpečování pedagogické

Ústecký kraj nadělil Zdravotnické záchranné službě ÚK moderně vybavená sanitní vozidla

Z

áchranáři Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje (ZZS ÚK) převzali na své
výjezdové základně v Ústí nad
Labem devět nových moderních
sanitních vozů pořízených převážně Ústeckým krajem. Nová
vozidla jsou vybavena specifickou zástavbou pro činnost
zdravotnické záchranné služby,
včetně nových technologií.
Slavnostního předání se účastnil ředitel ZZS ÚK Ilja Deyl, jeho
náměstek Petr Bureš, za Ústecký
kraj Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví,
Milan Rychtařík, předseda Výboru pro zdravotnictví a vedoucí
odboru zdravotnictví Petr Severa.

Z devíti nových vozidel se
na koupi šesti z nich finančně
podílel Ústecký kraj. Celková
pořizovací cena šesti sanitek se

vyšplhala na 22 milionů korun
(pořízeny byly z investičního
účelového příspěvku poskytnutého Ústeckým krajem).

Zbylá tři vozidla se pořídila
z fondu investic ZZS ÚK, z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a z dotace Minis-

terstva zdravotnictví. „K tomu,
abychom měli špičkové zdravotnictví, potřebujeme nejenom
kvalitní lékaře, ale také kvalitní

Záchranáři již s novými moderními vozy jezdí po celém regionu. Vozidla jsou vybavena také výsuvnými lehátky.

vozidla záchranné služby. Každá promrhaná minuta může
mnohdy stát život pacienta.
Věřím, že tato dobře vybavená
vozidla zkrátí čas, který je tak
potřeba k záchraně lidského života,“ uvedl Radim Laibl, radní
Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.
ZZS ÚK spolu s Ústeckým
krajem obnovuje na základě
životnosti vozidel vozový park
pravidelně, a to jak ze svých
vlastních zdrojů, tak s využitím
dotačních titulů. Devět nových
vozů přispěje ke snížení průměrného stáří vozového parku ZZS
ÚK a usnadní práci záchranářů
po celém regionu.

Ústecký kraj
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Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19

K

rajská zdravotní, a. s., společně s vedením Ústeckého
kraje v pátek 15. ledna představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19.
Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním
vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování.
Jednoznačným cílem je zajistit
co nejrozsáhlejší dostupnost
očkování pro všechny obyvatele
Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.
K 15. lednu bylo v Ústeckém
kraji celkem 14 očkovacích center. „Nejedná se ale o definitivní
počet očkovacích center, jejich
počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdra-

Sanitní vůz mobilního očkovacího týmu. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

votnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na
zvyšující se dostupnosti vakcín.

Očkovací strategii představil na půdě krajského úřadu hejtman Jan
Schiller (uprostřed).

Lovosice jsou nejlepší ve sběru elektroodpadu!
Na jednoho obyvatele připadá více než 12 kilo

M

ěsto Lovosice je na zlaté
příčce z celého Ústeckého kraje v kategorii nad 4 000
obyvatel. Celková výtěžnost na
jednoho obyvatele tady činila
12,37 kg. „Lovosice dlouhodobě
vykazují v rámci kraje významně
nadprůměrné výsledky sběru,“
podotkl Jan Marxt, marketing
a PR Elektrowin.
Nejlepší výsledky ve sběru
elektroodpadu v rámci Ústeckého kraje za období roku 2020
vyhodnotil kolektivní systém
pro sběr a recyklaci vyslouži-

H

Mariinu skálu bude zdobit nový altán

lých spotřebičů Elektrowin.
Nejaktivnější města a obce získávají ocenění v podobě sošky
Elektrooskara a šeku s finanční
odměnou ve výši 20 000 korun.
Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich
částí, elektrických a elektronických součástek. Elektroodpad
se jako takový nerecykluje, ale
jen některé materiály, které
elektroodpad obsahuje. Pro
sběr elektroodpadu jsou určeny sběrné dvory a červené kontejnery.

Dětské hřiště v Doběticích
za asistence Ústeckého kraje opět ožilo
ejtman Jan Schiller přijal
pozvání Jaroslava Šimanovského, starosty MO Severní Terasa, a zúčastnil se slavnostního
otevření nově zrekonstruovaného
hřiště v Poláčkově ulici v Doběticích. To bylo opravené za finanční
podpory Ústeckého kraje.
Děti tak mohou trávit svůj volný čas na kompletně zrekonstruovaném hřišti v ulici Poláčkova
v ústeckých Doběticích. Slavnostního otevření se zúčastnil
nejen hejtman Jan Schiller a zástupci města Ústí nad Labem,
ale i děti z Mateřské školy Době-

Je to pro nás absolutní priorita,“
řekl hejtman Jan Schiller.
„Aktuálně probíhá očkování
vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci,
senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě
nemocných, klienti domovů
seniorů, ale také zaměstnanci
těchto zařízení. V této fázi se také
počítá s proočkováním seniorů
starších 80 let, kteří se zaregistrují do centrálního rezervačního systému,“ přiblížil generální
ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem
pro očkování proti COVID-19.
V této fázi Krajská zdravotní,
a. s., společně s Ústeckým kra-

jem počítá s naočkováním asi 60
tisíc občanů. „Od února by pak
mělo začít očkování prioritních
skupin obyvatel opět s využitím
centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se
jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplnila jeho slova
Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.
Spolupráce probíhá také se
Zdravotním ústavem v Ústí nad
Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních
zaměstnanců
Integrovaného
záchranného systému, jako jsou
policisté a hasiči.
Počty očkovacích látek pro
jednotlivé kraje jsou stanoveny
Ministerstvem zdravotnictví ČR
podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří
v daném regionu žijí. Ústecký
kraj má potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek
v březnu 2021. Jedná se o vakcíny
od společností Pfizer/BioNTech.
KZ začala s vakcinací proti
onemocnění COVID-19 ihned
po obdržení první dodávky vakcíny, tedy 30. prosince. Prvními
očkovanými byli zdravotníci
v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice. V očkování KZ
pokračuje samozřejmě i nadále,
a to podle toho, jak přichází další
dávky očkovacího séra.

tice, které jednotlivé komponenty hřiště ihned vyzkoušely. Celkové náklady na rekonstrukci
dosáhly 250 tisíc korun, z nichž
150 tisíc korun zaplatil kraj
z Fondu Ústeckého kraje.
„Jsem rád, že si děti v této
části města budou mít zase kde
hrát. Hřiště má nyní skvělou
vizáž a myslím, že je nyní nejen
bezpečné, ale i velmi prakticky
udělané. Najdou si zde vyžití děti
s různými zájmy. Moc by mě potěšilo, kdyby zůstalo v takovém
stavu co nejdéle,“ sdělil hejtman
Ústeckého kraje Jan Schiller.

Děti z MŠ Dobětice vyzkoušely, jestli je vybavení hřiště funkční.

Primář Infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý a hlavní sestra
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Mgr. Markéta Svobodová.
Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Památné stromy Ústeckého kraje v publikaci

N

a sklonku minulého roku
Ústecký kraj podpořil vydání ojedinělé publikace „Památné stromy Ústeckého kraje“.
Jde o první komplexní zpracování tématu zvlášť významných stromů v regionu. Kniha
obsahuje informace o přibližně
třetině ze 420 státem chráněných památných stromů a jejich
skupinách v regionu. Pozornost
je věnována nejen těm tradičně
opečovávaným, ale i dosud ne-

Nová konstrukce altánu určeného pro vrchol Mariiny skály nedaleko Jetřichovic v Národním parku České Švýcarsko vzniká v dílně
stavební firmy Hantych s.r.o. Po vytvoření ocelové nosné konstrukce
jsou vyráběny a osazovány dřevěné truhlářské prvky. Dílenské prostory by měl altán opustit v polovině února. Na vrchol skály, kde proběhne jeho montáž a dokončovací práce, má být po částech vynesen
vrtulníkem. Foto: Tomáš Salov

Dobrovolní hasiči z Ústeckého
kraje získali 60 tisíc roušek

N

adační fond REGI Base I.,
který pomáhá zraněným
válečným veteránům, vojákům či
policistům, věnoval dobrovolným
hasičům Ústeckého kraje 60 tisíc
roušek. Roušky převzal starosta
KSH ČMS Ústeckého kraje Jiří
Henc a následně si je převzali starostové okresních sdružení.
Cílem akce je podpora dobrovolných hasičů, kteří z centrální
úrovně takové prostředky nedostali, a to i přes to, že již od jara
loňského roku poskytují pomoc
a jsou aktivní v boji s pandemií
COVID-19.
„Rok 2020 byl náročný i pro
dobrovolné hasiče. Během jara
naši členové napříč krajem šili
roušky a distribuovali letáky, a to
vše zdarma. Pomáhali jsme ve
zdravotnictví a sociálních službách. V této činnosti pokračujeme
i letos. Naši členové aktuálně pomáhají na onkologickém oddělení
krajské nemocnice v Ústí nad Labem. Pomocnou ruku jsme nabídli i starostům obcí, kdy jsme třeba
dezinfikovali veřejné prostory.

Nová kniha o památných stromech v regionu.

chráněným stromům ve volné či
stále více urbanizované krajině,
nebo těm již neexistujícím.
Náš kraj byl odpradávna na
památné stromy bohatý a je
tomu tak dosud. Stromy jsou vynikající svým věkem, vzrůstem,
dendrologickou či krajinnou
hodnotou, nebo zvláště pamětihodné z hlediska naší historie.
Přesto jejich popularizaci bylo
v posledních letech věnováno
poměrně málo pozornosti. Publikace proto přibližuje život
stromů, možná ohrožení, problematiku jejich ochrany a budoucnosti.
Autorem knihy je botanik
a dendrolog Vít Joza, kurátor
botanické sbírky Oblastního
muzea a galerie v Mostě. Již po
dvě desítky let se věnuje dohledávání a dokumentaci památných stromů, popularizuje přírodu a krajinu severozápadních
Čech v odborných studiích, vědeckých i populárně naučných
článcích, na výstavách, exkurzích a přednáškách.

KRÁTCE

Č

Seniorům jezdíme pro nákupy
a pomáháme jim i s vyzvednutím
léků,“ uvedl Jiří Henc, starosta
KSH ČMS Ústeckého kraje.
Darované roušky byly předány starostům a starostkám všech
sedmi okresů Ústeckého kraje.
Na dané okresy čeká nelehký úkol,
v co nejkratší době distribuovat
roušky zhruba do 250 sborů, aby
co nejdříve mohly chránit dobrovolné hasiče v daných místech.
„Rádi bychom touto cestou poděkovali nadačnímu fondu REGI
Base I. za poskytnuté ochranné
pomůcky. Věříme, že nám pomohou tuto nelehkou dobu překonat,“ dodal Henc.

eská republika již více než
20 let hledá vhodnou lokalitu pro ukládání vyhořelého
jaderného odpadu. „Po jednání s Janem Prachařem, ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů, mohu potvrdit, že
v rámci přípravy výstavby hlubinného úložiště se již nadále
nepočítá s žádnou lokalitou v Ústeckém kraji. Původně posuzovaná lokalita Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje byla ze seznamu potencionálních lokalit vyřazena,“
uvedla radní pro oblast životního prostředí Iva Dvořáková.

J

ediný Národní park na území Ústeckého kraje, Českosaské Švýcarsko, patří k tomu
nejlepšímu, kam se můžete
v rámci regionu vydat. Nabízí
i nyní v zimě krásnou a divokou přírodu severozápadní
části republiky. Toto území navštěvují v hojném počtu němečtí
turisté a lidé z okolních krajů. Ve stávající situaci je cestovní
ruch na nule, Infocentrum v Domě Českého Švýcarska je zavřeno. Ale i přes tuto nepříjemnou situaci můžete podpořit
nákupem regionální certifikované produkty na e-shopu Českého Švýcarska: https://eshop.ceskesvycarsko.cz/. Kromě
regionálních produktů si můžete na webu objednat například
novou knihu o geologii Českosaského Švýcarska (na snímku).

Ústecký kraj
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Ústí a Varnsdorf povedou bývalí čeští reprezentanti.
Teplice zahájily jarní část s Mazuchem v obraně

V

edení fotbalových týmů
FK Teplice (1. liga), FK
Ústí nad Labem a FK Varnsdorf
(oba 2. liga) musela řešit přes
zimní pauzu nejen standardní
posílení hráčského kádru, ale

hlavně otázky ohledně nových
trenérů.
Prvoligové Teplice již od prosince trénuje Radim Kučera.
Trenérské rošády nastaly také
v druholigovém Varnsdorfu.

Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek přivedl do Teplic Ondřeje
Mazucha (vlevo). Na druhém snímku je nový trenér FK Ústí David Jarolím. Foto: FK Teplice a FK Ústí

Davida Oulehlu nahradil bývalý
český reprezentant a bývalý hráč
Jablonce či německého Duisburgu Pavel Drsek. I fotbalové
Ústí muselo mezi svátky řešit,
kdo nahradí trenéra Jiřího Jarošíka. Volba padla na bývalého
hráče Hamburku Davida Jarolíma. A ústecké vedení si přeje,
aby to byla správná volba.
Bývalý hráč CSKA Moskva,
Celticu Glasgow či londýnské
Chelsea byl u kormidla ústeckého klubu jen půl roku. Za tu

dobu však pozvedl mladý tým až
na 3. místo druholigové tabulky.
Druhá nejvyšší česká liga začíná až na jaře, proto se v lednu
Varnsdorf i Ústí zúčastnily zimního Tipsport Cupu, kde otestovaly svou formu.
To Teplicím již první liga začala. Radim Kučera přivedl na
sever Čech i největší zimní posilu, obránce Ondřeje Mazucha.
Ten během své kariéry působil
v anglické, italské, ukrajinské či
belgické lize.

Jarošík: Jsem maximalista, vždy mířím co nejvýš
V

červenci loňského roku přišel Jiří Jarošík coby nový trenér druholigového
klubu s vizí vybudovat konkurenční mužstvo. To se povedlo. Ústecká Arma půjde do
jarní části sezony ze třetího místa v tabulce.
Ale již bez svého kouče. Jarošík kývnul na
nabídku trénovat v zahraničí a podepsal
smlouvu ve slovinském NK Celje.
Co vám ten půl rok v Ústí dal?
Byť jsem tam byl krátce, dalo mi to hodně
zkušeností jako trenérovi, ale i jako člověku. Hráli jsme dobrý fotbal a byli jsme skvělá parta. Mrzí mě, že jsem z Ústí odešel, ale
na druhou stranu jsem odešel v době, kdy
se týmu dařilo.
Kolik a z jakých zemí jste měl nabídek
a nechtěl jste počkat s přesunem až po
skončení ročníku 1. ligy?
Nabídek pár bylo (Kypr, pobaltské státy
či bývalé státy Sovětského svazu), ale nejvíce o mě stálo Cejle. Odejít z Ústí od rozdělané práce jsem neplánoval, chtěl jsem

dokončit sezónu v Ústí. Takový je holt fotbalový život.
Už jste absolvoval s hráči Celje několik tréninků. Jak na vás hráči vesměs
působí?
Jsem rád, že už mohu opět trénovat.
Teprve se poznáváme, chtěl bych sem pře-

Jiří Jarošík se už ve Slovinsku zabydlel
a připravuje svůj tým na fotbalové jaro. Foto:
NK Celje

nést moje fotbalové myšlenky. Hráči by po
loňské sezóně, kdy vyhráli slovinský titul,
potřebovali do žil napumpovat trochu té
energie. Bude to těžké, je to přeci jen jiná
mentalita než Češi (v klubu jsou mmj.
Bosňané či Černohorci), ale věřím, že se
mi to podaří.
Slovinská Prva liga startuje 10. února.
Celje je sedmé. Jaké máte osobní cíle –
hlavní bude záchrana nebo míříte výš, na
třetí místo zaručující poháry?
Jsem bojovník a maximalista. Na záchranu vůbec nemyslím. Osobní cíle jsem měl
jako hráč i teď jako trenér stejné. Porvat se
o příčky zajišťující evropské poháry. Mám
na to 18 zápasů, ale bude to těžké, jelikož
ztrácíme docela dost bodů a týmy z horní
poloviny tabulky asi moc ztrácet nebudou.
A váš trenérský sen je?
Mám tři sny, ale zatím si je nechám pro
sebe. Stále jsem teprve na začátku své trenérské kariéry.

leden 2021
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali Mariánský most v Ústí nad
Labem. Na výhru se může těšit:
Lenka Holbusová z Varnsdorfu,
Jana Studničková z Malečova
a Jitka Čeřovská z Telče. Výhercům gratulujeme.

Objekt, který hledáme, byl
nově postaven uprostřed obce
v roce 1793 jako náhrada staršího kostela. Během třicetileté
války místem táhli na Pirnu švédští vojáci. Při drancování obce
objekt vyhořel, obnoven byl až po dvaceti
letech. V závěru srpna
1813 začala v obci série událostí známá jako
bitva u Chlumce, v níž
armády
Rakouska,
Pruska a Ruska porazily vojska císaře Na-

poleona. V bitvě padly nebo byly
zraněny tisíce vojáků a stavba
se stala lazaretem i skladištěm.
O střechu objekt přišel až v roce
1988, kdy se propadla v důsledku
neodborného stavebního zásahu.
Za pomoci evropských fondů
se obci podařilo novou částečně
prosklenou střechu znovu vybudovat. V letech 2019/2020 došlo
k obnově věže v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje, kdy
Ústecký kraj poskytl obci dotaci
ve výši 400 000 Kč. Víte, o jakou
památku se jedná a v jaké obci se
nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 17. února 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.

kulturní pozvánky
Z důvodu omezení provozu
muzeí a galerií (opatření proti
šíření nemoci COVID-19) sledujte webové stránky jednotlivých institucí.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Skupinová výstava Koncepty
zrcadlení odráží fenomén obratu
českého umění v 60. letech ke konceptuálním přístupům, k participaci
a reflexi diváka a jeho okolí, k prostorové tvorbě v interiéru i v krajině,
kinetismu, akčnímu umění a body-artu. Potrvá do 18. 4. 2021.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Arcidiecézní muzeum Olomouc
JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze 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 Památné stromy Mostecka představuje mimořádně cenné stromy vynikající svým věkem,
vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou a také ty, které jsou
zvlášť pamětihodné z hlediska naší
historie. Na výstavě Ptáci – vynikající stavitelé můžete vidět hnízda
mnoha ptačích druhů a dozvíte se
o obdivuhodné rodičovské péči,
kterou ptáci věnují svým mláďatům.
Obě výstavy potrvají do 28. 2. 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. 2021.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Krušnohoří / Erzgebirge
- Umění pozdního středověku představí umělecký vývoj česko-saského
pomezí v době největšího rozmachu
krušnohorské těžby. Zdejší pohyblivá hranice nijak nebránila intenzivní
kulturní výměně a na poli vizuálního
umění se prakticky ztrácí. Kulturní
a ekonomické propojení české a saské strany hraničních hor tak dokládá
význam jednotné Evropy a společného evropského prostoru. Potrvá od 4.
2. do 18. 4. 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.
Výstava potrvá do 1. 11. 2029.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Výstava Teplicko objektivem
Františka Fridricha prezentuje na
dvě stě historických fotografií z ateliéru významného fotografa 2. poloviny 19. století. Snímky vybízejí
k představám o tehdejším životě
a vtahují dnešního pozorovatele do
děje. Výstava je doplněna ukázkou
dobového odívání. Potrvá do 18. 4.
2021.

křížovka o ceny

O

tázka Kde se uskutečnil letošní adventní koncert? byla tajenkou naší prosincové křížovky. Odpověď na ni byla: v Chrámu sv.
Mikuláše v Lounech. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří
od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi František Gratzel z Děčína, Ladislav Šidloch z Chomutova, Lydie Koppová z Podbořan,
Jitka Pastvová z Teplic a Dana Vajnarová z Košťan. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše lednová křížovka má v tajence otázku.
Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy
17. února 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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