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Ani sněhová vánice nezastavila hejtmana při kontrole očkovacích center v kraji

U

ž od konce ledna jezdí
hejtman Ústeckého kraje
Jan Schiller po regionu a spolu
s krajským koordinačním týmem pro vakcinaci proti COVID–19 vybírá vhodná velkokapacitní centra v Ústeckém
kraji. Ta vzniknou v Rumburku,
Ústí nad Labem, Litoměřicích
a Mostě. Podle hejtmana by měla
centra začít fungovat v dubnu či
květnu.
Koordinační tým, ve kterém
je dále Dana Vaculíková, hlavní
hygienička Krajské zdravotní, a.
s., Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, Radim Laibl,
radní pro zdravotnictví či Milan
Rychtařík, předseda výboru pro
zdravotnictví, v únoru objížděl
zdravotnická zařízení po celém
území kraje (od Šluknovska po
Žatec) a kontroloval jejich připravenost na start vakcinací.
Až přijdou vakcíny,
nesmí nás nic zbrzdit
V další ze svých „inspekčních“ cest navštívil 5. února
koordinační tým první polovinu
oblastních vakcinačních center.
Cesta vedla do Teplic, Bíliny,
Litvínova, Mostu, Chomutova,
Žatce a Loun. Spolu s hejtmanem posuzoval připravenost
míst krajský koordinátor pro očkování proti COVID–19 MUDr.
Aleš Chodacki, generální ředitel
společnosti Krajská zdravotní,
a. s.

Vakcína Pfizer/BionTech

Nejdůležitější bylo na místě
zjistit stav, technické vybavení,
denní kapacitu počtu očkovaných osob a obsazenost personálem. „Ve chvíli, kdy přijde
dodávka vakcín, nás nesmí nic
zbrzdit,“ uvedl hejtman s tím, že
se musí všude zlepšit jednotné
značení.
Velkokapacitní centra budou
v provozu 12 hodin denně, sedm
dnů v týdnu. Oblastní zatím osm
hodin v pracovní dny. Vše se dá
operativně navýšit. Tým tvoří
lékař, pracovník, který ztotožní
a poučí klienta a učiní všechny
administrativní úkony před očkováním. Dále sestra, která výkon provádí a pracovník, který
vše zaeviduje. Druh vakcíny, číslo šarže, čas vpichu - tyto a další
údaje budou následně odeslány
do centrální evidence.
Centra jsou připravena
Další očkovací centra a jejich
připravenost kontroloval hejtman Jan Schiller se svým koor-

Roudnická nemocnice disponuje veškerým potřebným vybavením
pro očkování.

dinačním týmem 9. února. Tentokrát tým přijel do Duchcova,
Kadaně, Roudnice nad Labem
a Děčína.
„Centra máme připravena,
brzdí nás jen zpoždění dodávek
vakcín. Snad už se situace zlepší. V Duchcově v současné době
očkují druhou dávkou ty, kteří už
první dostali, je nutné dodržet
doporučený termín,“ konstatoval hejtman Schiller.
Moderním kadaňským očkovacím centrem, které je umístěno místo dětského oddělení,
návštěvu doprovázel starosta
Jiří Kulhánek, který je zároveň
náměstkem hejtmana a ředitel
nemocnice Petr Hossner.
V Roudnici nad Labem vakcinační tým u vstupu vítala
termokamera, která by ihned
signalizovala zvýšenou teplotu.
Klient, který přijde na očkování,
ji nesmí mít. Vyplní informovaný souhlas s použitím očkovací
látky, kde jsou i otázky na zdravotní stav a alergie, zkontrolují
se osobní údaje a očkování může
začít. Kvůli možné případné reakci na vakcínu poté následuje
asi 30 minut v klidové zóně.
V Děčíně, stejně jako v ostatních navštívených nemocnicích, se hejtman zajímal o počty
pacientů
hospitalizovaných
s COVID–19. V současné době
není překročena kapacita vyhrazených lůžek, situace je stále
vážná, ale ne kritická, shodli se
ředitelé nemocnic.

V každém zdravotnickém zařízení jsou na očkování připraveni. Kraj chce však sjednotit grafický manuál,
aby se lidé v nemocnicích a ve velkokapacitních centrech lépe orientovali.

Sestřičky, a nejen ty z Nemocnice Most, o. z., již očkuji seniory starší 80 let.

V ŽATECké nemocnici jsou již také připraveni na očkování.

Do Kadaně dorazil vakcinační tým za hustého sněžení.

mapa očkovacích center
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kdo jsme

V

minulém čísle jsme Vám zprostředkovali první dva medailonky náměstků hejtmana Ústeckého kraje. V tomto únorovém
vydání krajských novin si představíme dvě ženy – 1. náměstkyni
hejtmana Lubomíru Mejstříkovou a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindru Zalabákovou. Postupně se Vám formou dotazníků představí všichni zastupitelé Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020–2024.

Ing. Lubomíra Mejstříková,
CSc., MBA
1. náměstkyně hejtmana,
statutární zástupce, oblast
strategie, přípravy
a realizace projektů
Co o sobě chcete veřejnosti
prozradit? Profesní zkušenosti,
koníčky, rodina apod.

Narodila jsem se v Českých
Budějovicích. V Mostě žiji
a pracuji od roku 1981, kdy
jsem ukončila studium na Vysoké chemicko-technologické
škole v Praze. Na Vysoké škole
báňské v Ostravě jsem v roce
1992 získala titul kandidáta geologických věd v oboru geochemie. V letech 1995–1997 jsem
absolvovala licenční studium
„Počítačové zpracování dat při
kontrole a řízení jakosti“ na Univerzitě Pardubice. V roce 2018
jsem ukončila program „Master
Of Business Administration“
(MBA) se zaměřením „Místní
samospráva“.
Po ukončení vysokoškolského
studia jsem v roce 1981 nastoupila do Výzkumného ústavu pro
hnědé uhlí, a. s., kde jsem se zabývala vlastnostmi nadložních

Od března dojde k drobným změnám
v jízdních řádech u zelených autobusů

O

d neděle 1. března 2021
dojde k drobným změnám
v jízdních řádech v rámci krajské
autobusové dopravy.
Pro zlepšení přestupních vazeb u některých spojů na Šluknovsku dojde k posunu ranní
linky 410 ze Šenova pro lepší návaznost na vlak linky U8 do Děčína, k posunu ranní linky 401
z Jiříkova pro lepší návaznost
na R22 do Kolína a večerní linky
401 pro návaznost na vlakovou
linku U8 z Děčína.
Na Chomutovsku na lince
569 dojde k drobným úpravám
u ranních spojů. První ranní spoj
z Velemyšlevsi do Chomutova
bude posunut o deset minut dříve a zkrácen do zastávky
Chomutov, aut. nádr. Dále
první ranní spoj z Chomutova
do Velemyšlevsi bude posunut
o třináct minut dříve, zkrácen
o úsek Chomutov, žel.st. až Chomutov, aut. nádr. a v úseku Všehrdy-Velemyšleves pojede nově

přes průmyslovou zónu Triangle. Zastávka Všehrdy bude pro
tento ranní spoj jen pro výstup.
Na lince 564 dojde ke zkrácení
odpoledních spojů po Litvínově
o úsek Janov, konečná – Hamr.
Na Litoměřicku se změna dotkne linky 646, kde dojde k rannímu posunu z důvodu lepší
návaznosti na spoje v Roudnici
nad Labem. Odjezd ze zastávky
Ledčice, rozc. Je tak posunut na
6:38. Na žádost města Štětí bude
od 7. března z důvodu bezpečnosti zrušena zastávka Štětí, zdymadla. Linky 625, 633, 635 a 685
zde již nebudou zastavovat.
Plánované prodloužení linky
407 do německého Grossschönau je z důvodu situace ohledně
Covid-19 odloženo. O prodloužení budeme informovat. Pro aktuální informace doporučujeme
sledovat web www.dopravauk.
cz, Facebook DÚK nebo kontaktovat dispečink na telefonním
čísle 475 657 657.

Březnové farmářské trhy

Pořádání farmářských trhů
v Ústeckém kraji může být v březnu 2020 zamezeno nebo ovlivněno
omezujícími opatřeními vlády ČR
z důvodu zmírnění pandemické
situace (COVID–19). Informace
o aktuální situaci jsou dostupné
na FB Severočeských farmářských
trhů (https://www.facebook.com/severoceskeFT/).
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.

uhlonosných sedimentů severočeských lomů. Znalost jejich
vlastností byla důležitá nejen
pro posouzení ve vztahu k těžbě,
ale i pro případné další využití
v oblasti doprovodných surovin
nebo při rekultivacích. V letech
2001–2018 jsem pracovala ve
vodohospodářské
laboratoři
Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., která se zabývala
analýzami pitných a odpadních
vod, odpadů a jejich vazbou k legislativě.
Hnutí ANO 2011 reprezentuji od roku 2014, kdy jsem byla
v komunálních volbách zvolena
do zastupitelstva statutárního
města Mostu pro období 2014–
2018. Pro následující volební
období 2018–2022 jsem byla
zvolena také a v zastupitelstvu
města Mostu pracuji až dosud.
V letech 2016–2020 jsem byla
členem krajského zastupitelstva
Ústeckého kraje a pracovala
jsem zde zároveň jako člen výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. V roce
2020 jsem byla v krajských volbách opět zvolena do zastupitel-

Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020–2024?
Chtěla bych navázat na předchozí zkušenosti jak z mých
zaměstnání, tak z mého působení v zastupitelstvu zejména na
krajské úrovni. Oblast dotací je
mi blízká právě i díky mé profesi technického zaměření. Mým
cílem je intenzivně se věnovat
přípravě projektů zaměřených
na různé finanční zdroje, a tak
přispět k rozvoji našeho kraje
pokud možno v co nejširším
záběru. Věřím, že ve spolupráci
s mými kolegy tohoto cíle dosáhneme.
Motto:
„Dát se dohromady je začátek. Vydržet pohromadě je pokrok. Spolupracovat je úspěch.“
E-mailová adresa:
mejstrikova.l@kr-ustecky.cz

Nabídka spolupráce při řešení sociálně
vyloučených lokalit Ústeckého kraje

J

edním z největších problémů, se
kterým se Ústecký kraj potýká, je
migrace sociálně slabých do regionu.
S tím je spojena celá řada negativních
jevů, které jsou dobře známy, včetně
vzniku tzv. vyloučených lokalit.
Protože se za celá léta, kdy tyto problémy narůstají, stát o řešení nastalé
situace prakticky až na výjimky nezajímá, považuje náměstek
hejtmana a radní pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit Jiří Kulhánek (na snímku) za rozumné
navázat v rámci kraje spolupráci samospráv.
Vyzval proto dopisem starosty dotčených měst a obcí, aby mu
poslali návrhy, nápady či podněty k tomu, aby mohl ze své funkce udělat potřebné kroky vedoucí k nápravě stávajícího neutěšeného stavu sociálně vyloučených lokalit v regionu.
„Pokusíme se z vašich návrhů vytvořit jednoduchý a reálný
soubor možných řešení a příkladů dobré praxe, který společně
s kolegy z dalších krajů předložíme vládě ČR. Popíšeme, s čím si
umíme poradit sami a kde očekáváme pomoc ústředních orgánů,“ uvedl v dopise starostům radní Kulhánek.

Novým ředitelem Krajského úřadu
Ústeckého kraje se stal JUDr. Jiří Holub

N

ovým ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje
se stal JUDr. Jiří Holub, který
vedl mimo jiné i Krajský úřad
Středočeského kraje. Hejtman
Ústeckého kraje Jan Schiller
obdržel souhlas ministra vnitra Jana Hamáčka s jeho jmenováním.
JUDr. Jiří Holub se narodil
v Pacově v okrese Pelhřimov,
vystudoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze a po
celý svůj profesní život pracoval na různých vedoucích místech v orgánech státní správy,
v nichž získal potřebnou manažerskou zkušenost. Naposledy

vedl v pozici ředitele Krajský
úřad Středočeského kraje.

JUDr. Jiří Holub při jednání Krizového štábu Ústeckého kraje.

Hejtman Schiller vedl poprvé jako předseda
Regionální stálou konferenci Ústeckého kraje

N

a Krajském úřadě Ústeckého
kraje se uskutečnilo 28. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje (dále jen RSK), poprvé
pod vedením předsedy RSK hejtmana Jana Schillera. Místopředsedkyní
byla plénem členů zvolena Lubomíra
Mejstříková, 1. náměstkyně hejtmana.
Jan Schiller v úvodu zdůraznil význam platformy pro region a vyzdvihl
dialog mezi územními partnery, který
může napomoci k úspěšné transformaci kraje v nadcházejícím programovém období.

Mezi členy RSK se nově objeví
i zástupci České biskupské konference a bylo zeštíhleno zastoupení
členů HSR ÚK ve věcech strategie
RE:START či Uhelných regionů
v transformaci při zasedání širší
platformy RSK z 25 členů předsednictva na tři členy, čímž bylo v rámci principu partnerství napraveno
současné nerovné postavení mezi
členy této instituce a územními
partnery.
V rámci programu vystoupil např.
David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, který

liby – stavařinu a učitelství. Již
řadu let žiji právě v Kadani spolu
s manželem a dvěma dospělými
dětmi. Životní náturou jsem optimista a věřím, že není potřeba
si život komplikovat. V současné
době hraji ráda a s plným nasazením badminton.

stva Ústeckého kraje a následně
jmenována 1. náměstkyní hejtmana. Do mé gesce patří oblast
strategie, přípravy a realizace
projektů.

představil pohled na RSK z národní
úrovně a spolu s kolegy představil
nejaktuálnější informace z programového období 21+. Své příspěvky
přednesli i zástupci komunitně vedeného místního rozvoje a Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace.

Novým předsedou Regionální stálé konference Ústeckého kraje se stal
hejtman Jan Schiller.

Ing. Jindra Zalabáková
radní pro oblast školství,
mládeže a sportu
Co o sobě chcete veřejnosti
prozradit? Profesní zkušenosti,
koníčky, rodina apod.
Narodila jsem se v roce 1970
v Chomutově. Střední průmyslovou školu stavební jsem vystudovala v Kadani a navázala na
ČVUT obor Pozemní stavitelství
v Praze. Po vysoké škole jsem
nastoupila opět na kadaňskou
průmyslovku, ale tentokrát v roli
učitele. Spojila jsem své dvě zá-

Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020–2024?
Především je to optimalizace škol v Ústeckém kraji jak do
počtu, tak do skladby oborů.
Poté modernizace budov, zajištění kvalitního zázemí, jak po
stránce technické, tak po stránce výukové. Dále pak modernizace a rekonstrukce sportovišť.
V neposlední řadě bychom rádi
metodicky pomáhali školám,
školským zařízením a dětským
domovům.
Motto:
„Chovej se k druhým tak,
jak chceš, aby se oni chovali
k tobě“
E-mailová adresa:
zalabakova.j@kr-ustecky.cz

Návrh na omezení lokálních
železničních tratí nemá logiku

V

našem kraji jsme šest takovýchto tratí odsouzených k zániku zachránili a šest
let na nich objednáváme regionální turistický provoz zhruba
od května do října. Zájem o ně
je značný, třeba i proto, že jsme
vybrali takové, kolem kterých
se nachází mnoho významných
turistických cílů. Není to jen
podpora vlaků, ale i regionálního turismu – kulturních památek, přírodních zajímavostí,
parků či rezervací.
Nyní se objevil v Poslanecké
sněmovně ČR návrh poslance
Martina Kolovratníka (ANO),
který se fakticky chystá tyto
místní lokálky zrušit. Podle tohoto návrhu by po trati muselo
projet minimálně 1500 osobních a 12 nákladních vlaků ročně, aby byla udržována v provozuschopném stavu a nemohlo
dojít k tzv. konzervaci dráhy.
Důvodová zpráva argumentuje tím, že se ušetří peníze za
údržbu. Konzervace může být
de facto nevratným stavem.
Na trati nebude možné objednávat další dopravu, ať už pravidelnou či nepravidelnou. Ani
osobní, ani nákladní. Tím dojde
k trvalému vyřazení trati z provozu včetně návazných úseků.
Poté, co budou ze zakonzervované trati odstraněny koleje,
pražce a štěrkové lože, nikdo
a nikdy už do obnovení trati investovat nebude.
Stát má mnoho povinností,
které pro občany zabezpečuje
a které nejsou zrovna výděleč-

né (ať už je to zdravotnictví,
kultura nebo právě udržování
dopravních cest). Správa železnice je zřízena od toho, aby
zabezpečila provozuschopnost
železniční dopravní sítě a ne
aby se věnovala hledání způsobů, jak likvidovat její částí podle
vlastního uvážení.
V tomto případě, kdy dopravu objednává kraj, slouží sezónní turistická doprava mimo
jiné k podpoře regionálního
rozvoje v kraji. Její omezování
nedává vůbec logiku, je proti zájmům regionu. V našem
kraji by se toto omezení mohlo
dotknout např. tzv. Doupovské
dráhy (Kadaň – Podbořany),
trati Chomutov – Vejprty –
Cranzahl (Německo) nebo trati
Libochovice – Straškov, po níž
v létě jezdí oblíbený Podřipský
motoráček. Tímto návrhem by
zároveň nejspíše vyhasly naděje na obnovu tzv. Kozí dráhy
(Děčín – Krupka – Oldřichov
u Duchcova). V neposlední
řadě by mohl být ohrožen i projekt propojení Moldavské dráhy
se Saskem, který bedlivě sleduje jak veřejnost, tak politické
reprezentace na obou stranách
hranice.
Doufám, že ještě pořád v Poslanecké sněmovně ČR sedí
dost rozumných poslanců, kteří
se nad tímto minimálně zamyslí a posoudí smysluplnost toho
návrhu zákona.
Připravil: Jaroslav Komínek,
zastupitel, člen Komise pro dopravu
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Doprava Ústeckého kraje: z naší „zelené“ první linie

K

dyž se v dnešní době řekne
první linie, většině lidí se
vybaví lékaři, sestry, záchranáři, hasiči či policisté. Za jejich
činnost jim patří obrovský dík.
Doprava Ústeckého kraje však
má také svoji první linii. Jsou to
řidiči, průvodčí i strojvedoucí,
kteří i v době pandemie den co
den nastupují do své služby lidem. A my vám tyto zaměstnance chceme představit.
Jako prvního jsme vyzpovídali řidiče „zeleného“ autobusu
Ondřeje Pelnáře, který za volant
sedá rád a prý si dokonce splnil
svůj dětský sen. Není to výhra,
když svoji práci děláte rád?

si vzpomněl na škopek a gauč
a ani chvíli neváhal. Takže to
je vlastně odpověď na otázku,
jestli jsem si splnil dětský sen.
Určitě ano.
Co máte na své profesi nejraději? Máte i jiný koníček kromě dopravy?
Vychutnávám si ranní vstávání, východy slunce nad obzorem,
fajn cestující, co opětují milý
úsměv a pozdrav. Všechno je
fajn. A pak večery, západy slunce, prodlužující se a zkracující
den a pravidelnost, řád života,
který se řídí řádem jízdním.
Mám radost z každého počasí
a každý den je tak trochu jiný

malé vesničky na Úštětsku nebo
Liběšicku, kde se lidé navzájem
znají, zdraví se a je tam milá atmosféra. Také mne baví jezdit
v turistické sezoně, kdy jezdí
hodně návštěvníků našeho kraje
a potřebují poradit a nasměrovat. Rád s nimi „pokecám” o našem okolí a přidám radu, spoj
nebo odkážu na nějaké hezké
místo k návštěvě. Jde o to, aby
se sem zase někdy vrátili a vzpomínali hezky i na slušné a vlídné
řidiče krajských autobusů. Párkrát jsem vezl i italské nebo španělské turisty do Terezína. Jsou
plní temperamentu a nasáklí jižním sluncem. Ty vozím rád.

Ondřej Pelnář si splnil dětský sen a jezdí s autobusem.

Ondřeji, proč zrovna profese řidiče autobusu, jak jste se
k tomu dostal a jak dlouho se
tomu věnujete? Splnil se vám
touto prací sen?
Jako malý jsem si doma
hrával s maminkou na autobus. Ona žehlila a já seděl na
gauči, jako volant byl škopek
a vozil jsem babičky z domova
důchodců na výlety. Maminka
byla jako ty babičky a moc mě
to bavilo. Nikdy bych ale nepomyslel, že to jednou budu fakt
dělat. Mezitím jsem studoval
a prošel několik zaměstnání
od učitele až po charitního pracovníka. Dva roky jsem také
pomáhal na Ukrajině a budoval
centrum sociální pomoci v jednom městečku na Zakarpatí.
Když jsem se vrátil, spadla mi
doslova do náruče příležitost
udělat si řidičák na autobus
a pracovat pro Dopravní společnost Ústeckého kraje a jezdit
zelenými autobusy. Hned jsem

a přitom stejný. A pak mne baví
spokojení cestující, co pochválí
uklizený autobus, milého řidiče
(mne nebo mé kolegy) a ocení
ho třeba buchtami nebo zeleninou a ovocem. V životě jsem potkal množství řidičů morousů,
co asi už ve své profesi vyhořeli
a tak takový rozhodně nechci
být. Společně s kolegy chceme pošoupnout tohle povolání
někam dál, aby se lidé ve svém
autobuse a se svým řidičem cítili
fajn. Jinak rád fotím autobusy,
věnuji se sociální pomoci - založili jsme spolek s příznačným
názvem Green bus, který pomáhá na Úštětsku a jeho členové se
seznámili právě v zelených autobusech.
Kde nyní jezdíte a které trasy
jsou vaše oblíbené?
Teď právě dělám střídače, tedy
zaskakuji za nemocné kolegy
nebo ty, co mají dovolenou. Takže střídám hodně linky a trasy.
Ale moje oblíbené trasy jsou přes

Popsal byste nám svůj běžný
pracovní den?
Bydlím v malé vesničce nad
Liběšicemi. Občas mám k dispozici autobus u domu, ale
častěji jedu pro něj do garáží
do Litoměřic. Musím většinou
vstávat hodně brzo, někdy i před
třetí hodinou ráno. Jako řidiči
jsme v práci dříve, jak ti co chodí
do práce. Rozloučím se s pejsky,
kteří vstávají se mnou, obléknu uniformu a frčím do garáží.
Okouknu autobus, zapíšu kilometry, nechám ho trochu „probublat” a ohřát a vyjíždím podle
plánu, který dostávám na celý
týden. Tak brázdím Litoměřicko
po určené trase a linkách. Odpoledne nebo večer vrátím autobus
do garáží, natankuji a uklidím,
odevzdám papíry se stavem kilometrů a případnými závadami.
Doma ještě sednu na kolo nebo
koloběžku a jdu se „vyvenčit”
společně s pejsky do naší krásné přírody hned za domem. Náš

dům stojí totiž na úpatí hory
Sedlo.
Jak vnímáte současnou situaci ohledně Covid-19? Změnilo se nějak chování cestujících
vůči vám?
Určitě jezdí méně lidí. Jinak
mám pocit, že si cestující chtějí
více povídat a potřebují někoho,
kdo jim bude naslouchat. Chtějí
si postěžovat, zanadávat i pochválit. A řidič je po ránu hned
první na ráně. Mluví se o politice, sociální situaci, penězích,
zaměstnání a o všem, co souvisí
s problémy, které teď řešíme kolem Covid-19. Zajímá mne názor druhých lidí i přesto, že často
skřípu zubama, když slyším nějaké nepravdy a blbosti.
Co říkáte na rozmístění desinfekcí v autobusech?
Rozstřikovače
desinfekce
v každém autobuse jsou super
věc. V zrcátku vidím, že ji cestující hojně používají. I já si pravidelně desinfikuji ruce, protože
dostávám peníze přímo do ruky
a také vracím.
Desinfekce bych ve vozech
nechal i po odeznění nemoci,
protože je to výborná věc na
nějakou určitou prevenci proti
nákaze jakéhokoliv druhu. Vedle toho se snažíme udržovat celý
autobus v čistotě a pravidelně ho
vytíráme nějakým čistícím přípravkem.
A co byste vzkázal cestujícím?
Máme vás rádi, jste naši zákazníci a klienti, a proto jsme tu pro
vás a vaši spokojenost. Máme
radost, když se cítíte v autobuse
dobře, když je vám v zimě teplo a v létě vám není vedro, když
s vámi neházíme ze strany na
stranu nebo nejezdíme brzda
plyn, takže se vám chce blinkat.
Je naším potěšením, když bezpečně a v klidu dorazíme do cílové
zastávky a vy máte radost, že jste
s námi jeli a těšíte se, až zase pojedeme a netrpělivě vyhlížíte ten váš
autobus, který přijede včas a vždy,
když má. Jsme vděční za vás, milé
cestující, kteří nám naše ranní
vstávání v každou roční dobu
a startování za vedra i mrazu oplatí tím, že s námi prostě pojedou.
Pracujete v krajské dopravě
a chcete s námi sdílet váš příběh? Napište nám na email
marketingduk@kr-ustecky.cz
a my se vám ozveme.

Zima prověřuje Centrální dispečink Dopravy
Ústeckého kraje, který oslavil rok svého fungování

Z

imní počasí bývá zejména
pro motoristy složité. Pokud
se k nízkým teplotám a větru přidá navíc sněžení, nastává na pozemních komunikacích situace,
kterou dobře známe. Motoristé
pak někdy nechají auto doma
a obrací se na veřejnou dopravu
jako na svou dopravní záchranu. Ale může to být opravu tak?
Dokáže veřejná doprava zázraky
a převeze nás přes sněhové jazyky, vítr a náledí vždy do cíle?
Pro odpovědi jsme se obrátili
na Centrální dispečink Dopravy
Ústeckého kraje, který zahájil
svou činnost od března loňského
roku. Tato zimní sezóna je tak
první, se kterou se krajský dispečink setkal.
Základními problémy byly
podle očekávání nesjízdnosti komunikací, a to jednak v důsledku
sněžení v kombinaci s větrem,
a jednak v důsledku dopravních
nehod. Řadu dopravních nehod
způsobili řidiči osobních a nákladních automobilů, ale nastaly

i případy, kdy došlo k nehodám
autobusů. V linkové dopravě
i na železnici bylo ve velkém
množství zpoždění spojů. Takových spojů bylo více než čtyřicet
zejména v ranních špičkách, ale
zpoždění byla často do 15 minut.
Bohužel v linkové dopravě došlo
i k neodjetí řady spojů. Kde došlo k takovýmto větším problémům?

Zatímco níže položené části kraje byly bez výraznějších
komplikací, na vrcholcích Krušných hor o sobě dala zima vědět.
Problémy byly hlášeny po celém
pásu hor od Teplic až po Klínovec. Šlo především o nesjízdné
komunikace, kdy byla zcela přerušena obsluha některých obcí,
často po dohodě se starosty
těchto sídel.

Letošní únorové počasí bylo zkouškou pro řidiče „zelených“ autobusů.

Jmenujme například Fojtovice (linka 484), Moldavu (linka
493), Loučnou p. Klínovcem
(linka 582), Křimov (linka 587),
Načetín (linka 560). Na Litoměřicku byly nesjízdné komunikace kolem Litoměřic směrem Kamýk (linka 629), Malíč
(621 a 628) či Žitenice (621
a 622). Provoz linky 623 omezila dopravní nehoda u Ploskovic.
Problémy byly i na silnici Tisá-Petrovice na Ústecku. Spoje
452 byly otáčeny už v Tisé nebo
přejížděly po dálnici D8.
Z výčtu nejzajímavějších případů, které dispečink zaznamenal, je patrné, že ačkoliv řidiči
spojů DÚK i dispečeři dělají
maximum, ani veřejná doprava
není zachráncem cestujících,
když počasí není na naší straně.
Ale cestující se mají kam obrátit.
Krajský dispečink řešil v nejvytíženějších dnech i téměř třicet
pět provozních odchylek spojů
DÚK za den. Kontakt na dispečink je 475 657 657.

Jeho práce ho naplňuje a je vždy rád, když jsou cestující spokojeni.

Sledujte Dopravu Ústeckého kraje
na Facebooku a Instagramu

A

ktuality, tipy na výlet, novinky a další informace se můžete dozvědět
buď na Facebooku, nebo Instagramu. Staňte se fanoušky Dopravy
Ústeckého kraje.

Moldava svoje historické
nádraží nakonec neprodá

V

edení obce Moldava spouští projekt rekonstrukce
moldavského nádraží a upouští
od svého dřívějšího rozhodnutí
o jeho prodeji z důvodu vysokých
nákladů na provoz. To se setkalo
s kritikou železničních nadšenců.
Nádražní budova na Moldavě patří k nejrozsáhlejším historickým
drážním objektům v Čechách.
Rozkládá na ploše 1361 m².
Budova moldavského nádraží
je kulturní památkou. Nachází se
uprostřed tzv. Moldavské dráhy,
historické trati vedoucí z Mostu do
Freibergu. Na trať, která je známá
rovněž jako Teplický Semmering,
navazuje přímý spoj z Děčína,
Ústí nad Labem a Teplic. Moldavská dráha patří k jedné z turisticky
nejoblíbenější trati v ČR.
V současné době běží intenzivní
jednání o dostavbě osmikilomet-

rového úseku na saské straně, která by znamenala znovupropojení
Moldavy s Freibergem.
O propojení tratí a obnovu nádražní budovy usiluje zájmová
skupina dvaceti českých a saských měst a obcí. Koordinátorem zájmové skupiny je Nadační
fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“, který obci pomohl zajistit registraci nádražní
budovy do programu „Brownfield“ Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Obec má díky
registraci do programu možnost
získat na sanaci budovy dotaci ve
výši 50 mil. Kč.
Finanční podíl obce na rekonstrukci budovy představuje 2,5
mil. Kč. Na jeho zajištění byla
koncem roku 2020 vyhlášena veřejná sbírka. Transparentní účet:
135444135/2010.

Budova nádraží na Moldavě. Foto: Michael Ketzenberg
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Med od regionálních výrobců pomůže proti zimní únavě a vyčerpanosti
V únorovém vydání vám představíme výrobce medů, certifikované regionální značkou
v Ústeckém kraji. Ti dbají především na kvalitu produkovaného
medu.

Držitelé regionální značky
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®
Apiprodukty ze Včelího ráje
Včelí výrobky z farmy Včelí
ráj jsou produkované včelstvy
Štěpánky Dlouhé, chovanými
tradičním způsobem na svazích

varnsdorfského kopce Špičák.
Včely jsou chované v nástavkových úlech na dřevěných rámcích
s voskovými mezistěnami. Mladá
včelařka navazuje na rodinnou
tradici a svými nápady, zejména
s voskovými odlitky, se snaží přiblížit včelařství jako jednu z tradičních činností tohoto regionu.
Brtnický med
Med Stanislava Kuby z Brtníků je opravdovým přírodním
produktem s maximálním podílem ruční práce. Brtnické včely
sbírají pyl z květeny rostoucí na
místních lukách a hájích v srdci
národního parku České Švýcarsko. Medy z Brtníků jsou ceněny
také Svazem českých včelařů.
Doubický a Lužický med
Malé včelařství Apilea rodiny
Havlasových, se sídlem v Rumburku, obhospodařuje zhruba
50 kmenových včelstev, která
jsou umístěna v národním parku České Švýcarsko a v podhůří
Lužických hor. Med z těchto
stanovišť je jedinečný tím, že
včelí pastva je složena převážně
z lučních a lesních rostlin, v doletu včel není žádná zemědělská

velkovýroba. Rodinnou filosofií je respekt k přírodě a citlivý
přístup ke včelám, což přispívá
k mimořádné kvalitě medu.

Držitelé regionální značky
KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®
Med z Krušných hor
Včelařka Jitka Kasalová vyrábí med květový nebo medovicový. Své včely chová v Českém
Jiřetíně v Krušných horách.

Stanoviště jsou v lesních porostech, v doletu včel plných lesních
a lučních bylin bez ekologické
zátěže, průmyslu a agrotechnických zásahů.
Med ze Špičáku
Včelíny CAO - Jezdecké společnosti na Špičáku jsou trvale
umístěné uprostřed luk a pastvin nedaleko Kadaně v Mikulovicích, v okolí zalesněného vrchu zvaného Špičák. Nepěstuje
se zde žádná plodina, která by
byla chemicky ošetřována. Včely
zde mají k dispozici různorodou
pastvu na mnoha různých keřích a stromech, včetně lesních
porostů.
Držitel regionální značky
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt®
Med Včelařství Horákovi

Na rodinnou tradici včelaření
navazuje Filip Horák. Včelaří
s respektem k přírodě v moderním úlovém systému Dadant
v širší oblasti Českého středohoří. Stanoviště úlů jsou v příměstských zahrádkářských koloniích
Litoměřicka a zde získaný med,
díky bohaté a druhově velmi pestré včelí pastvě, v sobě uchovává
mnoho zajímavých chutí a vůní.

co bylo možné využít k obživě.
Květový med, vyrobený včelami
v zahradách Františkánského
kláštera v Kadani, se stáčí do
sklenic označených etiketami
s vyobrazením Františkánského
kláštera. Autorkou kresby je kadaňská výtvarnice Jitka Gavendová. Med je k dostání v městském informačním centru.

Držitel regionální značky
POOHŘÍ
regionální produkt®
Klášterní med
Zástupci organizace Kulturní
zařízení Kadaň se rozhodli navázat na tradici včelaření řádu
františkánů, který v zahradách
místního kláštera už od 15. století pěstoval a choval téměř vše,

O titul Hotel roku 2021
Ani to nebolelo, řekl po očkování stoletý Alois Randus
vakcinačních který jubileum oslavil 13. ledna
se uchází i hotely z regionu Zdravotníci
center a mobilních týmů a do očkovacího centra ho do-

U

dílení cen o nejoblíbenější hotel pro rok 2021 je
v plném proudu. I přes tíživou
situaci nejen na poli cestovního
ruchu se hotely ze všech koutů
České republiky utkávají o přízeň širokého publika na cestě za
titulem Hotel roku. Titul vyjadřuje poděkování hostů za nabízené služby a je odrazem jejich
spokojenosti.
Do soutěže se zapojily více
než čtyři desítky hotelů z Ústeckého kraje. V loňském ročníku
se nejoblíbenějším 3* hotelem
našeho kraje stal hotel Amálka v obci Straškov-Vodochody,

kategorii 4* a Wellness&Spa
dominoval chomutovský Hotel
99. V kategorii Congress získal
nejvíce hlasů Hotel a restaurant
Větruše v Ústí nad Labem. V kategorii Hotel roku Restaurace
byla zvolena jako nejlepší hotelová restaurace Ústeckého kraje
restaurace hotelu Ostrov.
Které hotely se stanou těmi
nejoblíbenějšími v Ústeckém
kraji pro rok 2021, zcela závisí
na hlasech veřejnosti. Podpořte
místní hoteliéry na www.hotelawards.cz. Hlasování probíhá
do půlnoci 18. 4. 2021. Výsledky
budou vyhlášeny 17. 5. 2021.

v Ústeckém kraji pokračují v očkování seniorů starších osmdesáti let proti nemoci COVID-19.
Vakcínu si nechal v centru pavilonu „I“ ústecké Masarykovy
nemocnice aplikovat i stoletý
Ústečan Alois Randus.
„Pro očkování proti covidu
jsem se rozhodl, protože chci nadále zůstat zdravý. Mojí největší
zálibou jsou včely. Přes třicet let
jsem vedl kroužek. Řada žáků
si ke mně chodí stále pro rady.
Nechci se obávat, že se od nich
nakazím. Až skončí opatření,
plánujeme na zahradě velkou
oslavu narozenin,“ uvedl senior,

provodily jeho dvě dcery.
Stejně jako každý zájemce
o očkování proti nemoci COVID-19 i on musel vyplnit formulář o svém zdravotním stavu
se souhlasem s aplikací vakcíny
a prošel lékařskou prohlídkou.
„Skoro vůbec mě píchnutí
nebolelo. Cítím se velmi dobře,“
odpověděl senior po opuštění
vakcinační ambulance.

Oočkovat proti nemoci COVID-19 se nechal i stoletý Ústečan
Alois Randus. Vakcínu mu aplikovala zdravotní sestra Bc. Eva
Křížová

Ústecký kraj mapuje technologicky orientované startupy, chce nastartovat region

P

od názvem Ústí For Tech
chtějí agentura CzechInvest
a Inovační centrum Ústeckého
kraje najít v regionu a následně
podpořit technologicky orientované začínající firmy a výzkumné projekty s komerčním potenciálem.
Projekt podpořený Ústeckým
krajem má v regionu zmapovat
a podchytit jeho potenciál především v technicky orientovaných průmyslových a výzkumných oborech. Cílem je takové
firmy a projekty vyhledat, zjistit
jejich potřeby, pomoci stávajícími programy agentury CzechIn-

Příspěvek na údržbu běžeckých
stop v Ústeckém kraji

Ú

stecký kraj od letošního
roku přistoupil k aktualizaci způsobu poskytování příspěvku na údržbu běžeckých
stop v Ústeckém kraji. V letošním pilotním nastavení budou
zohledněny jak běžecké stopy
v Krušných horách, prioritně
udržované stopy Krušnohorské
lyžařské magistrály, aby byla
zajištěna kontinuita magistrály
vedoucí po hřebeni Krušných
hor z Karlovarského kraje, ale
také udržované běžecké stopy
ve vybraných turisticky exponovaných lokalitách Krušných hor,
Labských pískovců a Lužických
hor v destinaci České Švýcarsko.

Nositeli poskytování příspěvků
budou příslušné destinační agentury cestovního ruchu Ústeckého kraje, konkrétně Destinační
agentura Krušné hory o.p.s.
a České Švýcarsko o.p.s. „Ústecký kraj je připraven spravedlivě
finančně přispět na údržbu běžeckých stop subjektům, které
se starají o úpravu, aby společně
s příspěvky od příslušných obcí,
měst, významných podnikatelských subjektů či různých spolků, zajistili co možná nejlepší
podmínky pro běžkaře. Cílem je
dlouhodobá a koncepční podpora, proto jsme se rozhodli celkovou sumu na finanční příspěvky

jednotlivým subjektům navýšit,“
uvedl k problematice údržby běžecký stop Jiří Řehák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje pro
oblast cestovního ruchu a kultury.
„K tomuto kroku jsme se rozhodli
i přes současnou složitou situaci
po snížení rozpočtu Ústeckého
kraje, kdy bohužel dochází ke
krácení výdajů. Uvědomujeme si
význam běžeckého lyžování nejenom z pohledu cestovního ruchu,
ale i jako součást zdravého životního stylu, obzvlášť v nelehké
pandemické situaci.“
Běžkařské tratě v Adolfově na
Ústecku.

vest a Inovačního centra a připravit si je pro chystaný národní
projekt Technologické inkubace.
„Oproti našemu klasickému
inkubačnímu programu, kde
dáváme šanci inovativním začínajícím firmám obecně, chceme v našem regionu ještě více
zabrousit do technických oborů
a podchytit progresivní univerzitní výzkum s komerčním
potenciálem. Cítíme, že to má
svá specifika, a specializace na
takové firmy je potřeba,“ uvedl
Jan Wedlich z Inovačního centra
Ústeckého kraje, který se pilotnímu mapování regionu věnuje.

Technologická inkubace je
chystaný projekt agentury CzechInvest, který má fungovat na
národní úrovni. V budoucnu
nabídne kombinaci finančních
a nefinančních nástrojů pro
rozvoj začínajících technologických firem v sedmi klíčových
oblastech – kreativní průmysly, mobilita, umělá inteligence
a IT, životní prostředí, kosmické
technologie, jaderná a částicová
fyzika a řešení pro krizové situ-

ace. Pro každou z oblastí bude
v rámci ČR fungovat síť technologických inkubátorů a hubů.
„Cílem projektu Ústí For Tech
je právě zmapování potenciálu
regionu, podchycení progresivních firem a příprava zázemí
pro vznik takového hubu nebo
technologického
inkubátoru
v Ústeckém kraji,“ dodala Alena
Hájková z regionálního zastoupení agentury CzechInvest.
Více se projektu Ústí For
Tech i chystaném národním
projektu technologické inkubace můžete dozvědět ze stránek
www.usti4tech.cz.
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Vedení kraje na škole zaujala
nejen vůně dřeva a tesařské dílny
H
ejtman Ústeckého kraje
Jan Schiller v doprovodu
Jindry Zalabákové, radní pro
oblast školství, a Tomáše Riegra, radního pro oblast investic,
navštívili Střední průmyslovou
školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou
v Ústí nad Labem.
Ředitel školy Vítězslav Štefl
seznámil návštěvu s celkovým
statutem této vzdělávací instituce, která v řadě skutečností
včetně ukázkové spolupráce se

zaměstnavatelskou sférou v čele
s firmami Metrostav, Mafell,
Kolbenschmidt, Mercedes, Jacer a dalšími vykazuje výjimečné možnosti pro své žáky a celý
vzdělávací proces.
„Je tu vidět správné a potřebné propojení mezi teorií a praxí.
Škola bez podpory budoucích
zaměstnavatelů nemůže fungovat. Je potřeba reagovat na
nové technologie, materiály,
strojní vybavení,“ uvedla radní
Jindra Zalabáková. Po prezen-

Projekt podporovaný krajem vede žáky
k podpoře zdraví a prevenci nemocí

I

v mimořádném roce, kdy velkou část roku zůstaly školy
uzavřené, byl pro žáky základních a středních škol v Ústeckém kraji realizován dlouhodobý
program všeobecné primární
prevence Hravě o prevenci. Zábavné učení hrou s využitím
mnoha interaktivních pomůcek
je příjemným doplněním klasické výuky. V roce 2020 jsme několik preventivních bloků přizpůsobili momentální situaci a žáci
se hravou formou seznamovali
s možnostmi prevence před infekčními onemocněními, významem hygieny a očkování. Také si
mohli při praktických pokusech
vyzkoušet, jak se v běžné lidské
interakci přenáší mikroorganismy nebo jak funguje mýdlo.
Každý žák si z programu odnesl kromě nových vědomostí
také edukační materiál a drobnou odměnu. V současné době
nabízíme školám 15 témat z oblasti zdravého životního stylu
a prevence nemocí. Více o pro-

taci instituce si návštěva z kraje
prohlédla jednotlivá pracoviště,
od nejnovějšího zateplení budovy školy ve středisku výuky
Čelakovského, kde se vyučují
stavební obory, až po učebny
odborného výcviku v dalších odloučených pracovištích.

I takovéto skvosty se žáci se
dřevem učí.

Oborová skladba na litoměřické Lovosická škola propojuje žáky
škole je velmi pestrá
s firmami na Litoměřicku

V

jektu na www.hraveoprevenci.
cz. V roce 2020 se do projektu
zapojilo 200 tříd a celkem 3956
žáků základních a středních škol
Ústeckého kraje.
Projekt byl v roce 2020 podpořen Ústeckým krajem v dotačním programu Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje (projekt Hravě o prevenci pro ZŠ, Hravě o prevenci
pro SŠ).
Zpracovala: Mgr. Anna Milerová, vedoucí oddělení podpory
zdraví, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

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

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvkové organizace
Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
Podmínky výběrového řízení:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• trestní bezúhonnost
• znalost českého jazyka
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících
písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně doklady o dalším
vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající
ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící
činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku
a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky
školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho
vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje
a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.

Ředitelka školy dále předstaobdobí pololetních prázdnin navštívili zástupci vila svou vizi dalšího rozvoje
Ústeckého kraje také Střední školy, informovala o dokončeškolu pedagogickou, hotelnictví ných a připravovaných investiča služeb Litoměřice. Po celém ních akcích financovaných krazařízení provázela ředitelka jem. Zmínila též velmi dobrou
školy Pavla Matějková radní pro spolupráci se zaměstnavateli
oblast školství, mládeže a sportu a sociálními partnery školy, kteří
Jindru Zalabákovou, předsed- se podílejí na profesní přípravě
kyni Výboru pro výchovu, vzdě- žáků. Diskuze se vedla i o otázlávání a zaměstnanost Zdenku kách financování.
Poté pokračovala prohlídka
Vachkovou a předsedu Výboru
pro zemědělství a venkov Zdeň- areálu odborné přípravy technických oborů v Hrdlech.
ka Plecitého.
Ředitelka školy seznámila hosty s oborovou skladbou, která
je velmi rozmanitá od
pedagogických a sociálních oborů, po řemeslné obory jako Instalatér, Zedník, Mechanik
opravář motorových
vozidel,
Elektrikář,
Klempíř a gastronomické obory Hotelnic- Litoměřickou školu navštívila radní Jindra
tví, Kuchař-Číšník.
Zalabáková (uprostřed).

ečku za koncem 1. pololetí udělala Střední odborné
škole technické a zahradnické
Lovosice návštěva zástupců
Ústeckého kraje. Radní pro oblast školství, mládeže a sportu,
Jindra Zalabáková se seznámila
s jednotlivými pracovišti. První
kroky vedly na hlavní budovu
„na zámku“, do prostor zrekonstruované cvičné kuchyně.
Ředitel školy Jiří Procházka
provedl návštěvu také novými,
světlými, moderními laboratořemi pro výuku oboru aplikované
chemie a vybavenou učebnou
pro výuku oboru Autotronik na

budově Krátká. Zavítali také na
pracoviště zajišťující odbornou
výuku učebních oborů (truhlárna a dílny ve Vrbičanech či zahrada v Litoměřicích).
Pochvalná slova zazněla na
adresu spolupráce školy s institucemi, podniky a veřejným
sektorem. Oceněna byla snaha
propojení vzdělávání s budoucí
praxí, např. spolupráce s Lovochemií, roudnickou Mevou aj.
Zájem směřoval rovněž k hospodaření školy.
Zpracoval: Mgr. Jiří Procházka, ředitel Střední odborné školy
technické a zahradnické Lovosice

Univerzita se představuje uchazečům
o studium. Letos online

Z

ačátek nového roku je v životě
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem spojen s obdobím, kdy
představuje svoji nabídku studijních programů uchazečům o studium. Letošní rok, ovlivněný pandemií koronaviru, převedl veškeré
tyto aktivity do online prostoru.
Všechny fakulty UJEP se však
na danou situaci velmi dobře
adaptovaly a pro uchazeče o studium zveřejňují na svých www
stránkách informace o možnostech studia v přehledné a jasné
struktuře, přičemž osobní návštěvy středoškoláků na fakultách suplují online prezentacemi,
video prohlídkami pracovišť či
dalším propagačním materiálem.
V permanenci jsou také sociální
sítě fakult, speciální chaty apod.
Centrálním www pointem pro
vstup uchazečů o studium do informací o přijímacím řízení na
všech fakultách UJEP jsou stránky www.univerzitaseveru.cz. Pro
uchazeče o studium je ve chvíli,
kdy se již pro určitý obor rozhodli, důležité, aby správně a včas podali přihlášku ke studiu a splnili
podmínky pro přijetí do studia.
„Jistě si také naši uchazeči již
nyní kladou otázku, jak v době

opatření sloužících k ochraně
před šířením nákazy COVID–19
vlastně přijímací zkoušky proběhnou. S ohledem na jejich konání v období května až června
2021 bude univerzita, v závislosti na vývoji epidemiologické
situace a rozhodnutích vlády,
postupně zveřejňovat i tyto informace,“ ubezpečuje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.
Novinkami studijních programů UJEP pro akademický rok
2021/2022 jsou:
- Studijní program Radiologická asistence na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Absolventi
tohoto studijního programu se
uplatní jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo
jako poskytovatelé zdravotních
služeb na pozici radiologického
asistenta.
- Studijní program Andragogika na Pedagogické fakultě UJEP.
Cílem tohoto studia je vybavit posluchače potřebnými znalostmi,
dovednostmi a kompetencemi
pro výkon pedagogické profese
v oblasti vzdělávání dospělých.
Zpracovala: Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace: 1. 8. 2021.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 31. 3. 2021 na adresu:
Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs:
„SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk – neotvírat“.
Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Ústecký kraj, Velká
Hradební 3118/48, IČO: 70892156) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování
je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu
výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která
může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

T

Návštěva z kraje zavítala též do dílny oboru Autotronik.

Krajské kolo regionální soutěže
Mladý chemik proběhlo online

L

etošní ročník celostátní soutěže Mladý chemik odstartoval.
Krajské kolo, jež je pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Jana
Schillera, se uskutečnilo online
formou. Do tohoto ročníku se navzdory epidemické situaci zapojilo
34 základních škol Ústeckého kraje s počtem kolem 800 žáků. První
kolo některé základní školy stihly
ještě prezenčně, většina žáků však
vypracovávala úlohy on-line.
Druhé kolo soutěže se konalo
na středních školách. Soutěžící
absolvovali vědomostní on-line
test, který v časovém intervalu

70 minut prověřil jejich znalosti
chemie. Za Ústecký kraj se soutěže zúčastnilo 23 škol s celkovým
počtem 66 žáků. Do první stovky
nejlepších žáků se vešla celá třetina z Ústeckého kraje.
Třetí kolo soutěže, regionální
finále, proběhne prezenčně na
Střední odborné škole technické
a zahradnické Lovosice. Do regionálního finále postupuje 31
nejlepších žáků a jejich úkolem
bude vypracovat praktickou úlohu v laboratoři. Celostátní finále
se pak uskuteční 15. června 2021
v Pardubicích.

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová
škola Teplice byla vyhodnocena v rámci projektu „Česko vesluje“
v kategorii Střední škola s nejvyšším počtem bodů za uplynulou sezónu.
Nyní si „průmyslováci“ převzali věcné ceny a vyznamenání od zástupců
račické Labe arény. Za přítomnosti ředitele školy Jiřího Nekudy (druhý
zleva) a zastupitele Ústeckého kraje Jiřího Štábla (vpravo) se vzpomínalo na velmi úspěšnou akci „Teplicko vesluje“ na SPŠ. Sportovní akce
se zúčastnilo 44 družstev z tří škol (Hotelová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola Teplice) a některých základních škol.
Grafika 30 let UJEP - Kampus UJEP od autorů Patrika Antczaka a Jáchyma Moravce.
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Ústecký kraj i přes nižší dodávky vakcín proti COVID–19 očkuje. Na vyšší zájem je připravený

O

čkování proti nemoci COVID–19 v Ústeckém kraji
pokračuje, vše je limitované
počtem dodaných vakcín. Domluvené termíny očkování se
zdravotnická zařízení snaží dodržovat. Začalo očkování druhou dávkou.
Vedení kraje a vedení Krajské
zdravotní, a. s., vnímá očkování
proti COVID–19 jako absolutní
prioritu. Očkují se zdravotníci,
senioři 80+ a klienti a zaměstnanci domovů pro seniory. Aktuálně je připraveno celkem 16
očkovacích center.
„Proces očkování jsme nepřerušili. Termíny, které měli senioři
80+ zarezervované, se snažíme
dodržet, ale v některých případech nakonec ke zrušení došlo.
Musíme nyní očkovat druhou

dávkou. Snažíme se v maximální míře zajistit vakcíny tak,
aby nemohlo dojít k tomu, že
již naočkovaní druhou dávku
nedostanou. Děláme opravdu maximum. Proočkovanost
zdravotnického personálu je
pro nás navíc absolutně klíčová,
abychom mohli dál poskytovat
kvalitní zdravotní péči v našich
zařízeních,“ uvedl Aleš Chodacki, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., a také krajský
koordinátor pro vakcinaci proti
COVID–19 v Ústeckém kraji.

Zájem zdravotníků i veřejnosti o očkování je značný. Kraj
na celém procesu spolupracuje
také s praktickými lékaři, kteří
jsou připraveni s očkováním začít. Vakcíny jsou od společností
Pfizer/BioNTech a Moderna,
první dávky očkovacího séra od
této společnosti do Ústeckého
kraje dorazily ve středu 3. února
2021.
Bohužel vyžadují specifické
podmínky při zacházení a nejsou tak vhodné pro očkování
v ordinacích praktických lékařů.

S masovějším zapojením praktiků se tak počítá v momentě,
kdy bude k dispozici vakcína od
společnosti AstraZeneca, která
není tak náročná na manipulaci a uskladnění. Praktici se
nyní můžou zapojit do očkování
v rámci očkovacích center nebo
v rámci mobilních očkovacích
týmů, které vyjíždějí do domovů
pro seniory.
Více informací najdete na :
www.kzcr.eu
www.kr-ustecky.cz

Očkování v regionu je v procesu.

Očkovací místa v regionu:

Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most s mobilním vakcinačním týmem, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Žatec, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem, Nemocnice Roudnice,
Nemocnice Duchcov, Nemocnice Bílina, Nemocnice Varnsdorf, Nemocnice Rumburk, Nemocnice následné péče Litvínov, Nemocnice Louny a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Nové komunitní bydlení vzniklo pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením v Litvínově

L

etošní leden se stal životním milníkem pro 18 klientů s mentálním postižením,
kteří se z Domova pro osoby se
zdravotním postižením (DOZP)
Zátiší přestěhovali do nově zrekonstruované budovy v centru
Litvínova. Slavnostního otevření komunitního bydlení se zúčastnili také zástupci Ústeckého
kraje, náměstek hejtmana Jiří

Kulhánek, předsedkyně Výboru pro sociální věci, bezpečnost
a sociálně vyloučené lokality
Drahomíra Karasová a vedoucí
odboru sociálních věcí Petra Lafková.
„Nové komunitní bydlení
pro klienty DOZP v Litvínově
je dobrým příkladem začlenění
lidí se zdravotním postižením do
prostředí, kde se přiblíží životu

Útulné bydlení je uzpůsobené každému klientovi podle přání.
Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek a vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková (vpravo) si prohlíží jeden z nových bytů.

běžné společnosti. Zaujal mne
citlivý přístup naší organizace,
jejíž zaměstnanci velmi dbali při
vybavení jednotlivých domácností a pokojů na individuální
potřeby našich klientů. Velmi
dobře a citlivě byla zvládnuta
i rekonstrukce památkového
objektu, který si zachoval svůj
specifický ráz stavby z dvacá-

A takto vypadá opravená budova zvenčí.

tých let minulého století,“ uvedl
při prohlídce objektu náměstek
hejtmana Jiří Kulhánek.
Projekt je z 95 procent financovaný Evropskou unií a Ústecký kraj ho podpořil rozšířením
počtu zaměstnanců v přímé
péči. V roce 2017 byl Ústeckým
krajem schválen již druhý transformační plán pro příspěvko-

vou organizaci, který dává další
možnost klientům se zdravotním postižením žít v komunitním prostředí. Cílem je začlenit
chráněné osoby co nejvíce do
běžné společnosti.
Klienti si budou dopřávat
velké soukromí v domácím prostředí a s větší možností trávit
volný čas po svém, kdy ale vždy
budou mít pracovníka připraveného jim pomoci, protože se

jedná o klienty s vysokou mírou
podpory.
Všechny byty jsou umístěny
v jednom objektu, mají samostatné vchody – jedná se o oddělené bytové jednotky se standardním vybavením. Nachází se
zde čtyři domácnosti. Jedna je
ryze mužská, ostatní smíšené.
Mužů je v bytě šest a mají k dispozici dva dvoulůžkové a dva
jednolůžkové pokoje.

Organizace Ústeckého kraje zajistí péči v elektromobilech od Skupiny ČEZ

Ústecký kraj spouští nový web pro podnikatele

V

Z

rámci Smlouvy o vzájemné spolupráci
mezi ČEZ, a. s., a Ústeckým krajem se
na sklonku loňského roku naplnil projekt
elektromobility, a to pro domovy sociálních
služeb a dětské domovy Ústeckého kraje.
Čtyřiadvacet elektromobilů a 22 dobíjecích
stanic darovaných Skupinou ČEZ poslouží
zejména k městské přepravě klientů i dětí
do zdravotnických zařízení, k zajištění zásobování i převozu klientů i dětí na různé akce
a soutěže.
V předchozích dvou letech Skupina ČEZ
postupně předala 19 elektromobilů sociálním ústavům a 22 vozů především pro dětské domovy. Celkem tedy Ústecký kraj provozuje již 65 elektromobilů, které slouží těm
nejpotřebnějším.
„Velmi si spolupráce se Skupinou ČEZ
nejen v této oblasti vážím. Elektromobily
využívají pro služební cesty zaměstnanci

krajského úřadu již několik let. Dlouhodobě podporuje kraj i vznik nových dobíjecích
stanic. Již dva roky mohou výhody elektromobilů využít pro svou náročnou práci i pracovníci v sociálních službách a ve školských
zařízeních. Všechna auta byla vybrána tak,

SYMBOLICKÝ KLÍČ od 24 předaných vozidel.

aby maximálně vyhovovala jejich potřebám,“ popsal význam spolupráce se Skupinou ČEZ hejtman Jan Schiller.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje doporučil 16 sociálních
ústavů a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy doporučil šest dětských domovů
a dvě speciální základní školy, kterým ČEZ
daroval 24 elektromobilů a 22 dobíjecích
stanic. Pracovníkům v dětských domovech
i v sociálních službách poslouží především
k přepravě dětí a klientů do lékařských zařízení po městě, rozvozu stravy, zásobování
a zajištění další nezbytné agendy.
Jednotlivým organizacím ČEZ na základě
jejich požadavků daroval vozy značek Volkswagen ID.3 a Nissan eNV 200 v celkové
hodnotě 25 milionů korun. Součástí předávky uživatelům byla i ukázka užívání vozidla
a jeho dobíjení.

ačínáte podnikat či řešíte
rozvoj svého podnikání?
Trápí Vás řízení běžné agendy?
Ústecký kraj ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, Inovačním
centrem Ústeckého kraje a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest připravil jednotné kontaktní místo v podobě
webového portálu One Stop Shop.
Smyslem webového portálu
One Stop Shop je nejen nabídnout podnikatelům v regionu
efektivní podporu a pomoc při
vzniku a rozvoji jejich činnosti,
ale i usnadnit běžnou agendu.
One Stop Shop poskytuje ucelený přehled služeb zaměřených
na podnikatelskou činnost, kte-

ré zajišťují regionální organizace působící v oblasti podnikání.
Pro přehlednost jsou jednotlivé služby rozčleněny do několika
oblastí. Každá uvedená služba obsahuje podrobný popis, název organizace, která se danému tématu
věnuje a kontaktní formulář, prostřednictvím kterého má každý návštěvník možnost položit v rámci
dané služby dotaz nebo si sjednat
osobní schůzku. Odpověď nebo
potvrzení schůzky mu bude následně odesláno na uvedený email
případně vyřízeno telefonicky.
Přípravu a administraci webu
zajišťuje odbor Strategie, realizace a přípravy projektů.
One stop shop naleznete na adrese https://onestopshop-uk.cz/

Kucharovič: Je skvělé, když se vaše práce stane zároveň i koníčkem
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?
Nedá se říct, že by pršel nějaký
impuls. Bylo to plnění dětského
snu již od základní školy. Vždy

jsem si přál vlastní prodejnu
s květinami a originálními dekoracemi.
Neměl jste obavu z rizika?
Má touha po vlastním obchodě byla tak velká, že jsem si
žádná rizika nepřipouštěl. V neposlední řadě mě povzbudily
kladné ohlasy a natěšení obyvatel České Kamenice a okolí.

Jméno a příjmení:

Vlastimil Kucharovič,
Floristická dílna Kucharovič

Vzdělání:

výuční list, obor – florista

Místo podnikání:

Česká Kamenice

Předmět podnikání: zakázková floristika a doplňkový prodej

Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Největší obtíže vznikaly při rozsáhlé rekonstrukci prostor prodejny. Díky neplánovaným stavebním pracím byl velkou překážkou
boj s časem a tím byl ohrožen termín otevření. Za pomocí rodiny
a přátel se vše zvládlo a prodejna
byla otevřena v termínu.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, podnikat bych určitě
začal i bez finanční podpory Ústeckého kraje. Musím, ale říci, že
pomocí dotace jsem mohl dokonale vybavit nejen prodejní prostor, ale i přípravné a skladové
prostory.

K čemu jste dotaci především využil?
Dotace byla převážně využita
k vybavení adjustačního nábytku i skladového zařízení.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
V nejbližší době plánuji odstartovat mé internetové stránky, které budou následně propojeny s vlastním floristickým
e-shopem. Rád bych provedl
rozšíření prodejny do vedlejších
prostor. Z mého obchodu bych
rád vybudoval firmu s vlastní
květinovou farmou a rozvozem
květin.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Začínajícím
podnikatelům
bych rád doporučil, aby se ne-

báli realizovat své sny. Je skvělé, když je vaše práce současně
vaším koníčkem. I když to není
vždy lehké a vyžaduje to hodně

úsilí, píle a především času, je
dobré vidět úsměvy a návraty
spokojených zákazníků; to je totiž naplněním mého poslání.

Ústecký kraj
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Se seniory si přes knihovnu dopisují děti i dospělí

S

everočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem letos
pokračuje v úspěšném mezigeneračním projektu Dopisy
babičce a dědečkovi, v rámci
něhož si děti píší dopisy s klienty domovů pro seniory. Do projektu, jehož primárním cílem
bylo propojit svět dětí a seniorů
a pomoci především druhé skupině překonat období sociálního
odloučení, se začali zapojovat
i rodiče a učitelé.
I přesto, že je knihovna nadále
uzavřena, snaží se svým čtenářům různými způsoby zpříjemnit období sociální izolace. Pro
seniory, kterým chybí kontakt
s vnějším světem, knihovna zřídila telefonní linku, kam mohou
každý všední den zavolat a popovídat si s knihovníky o všedních tématech.
Z množství dalších aktivit
a služeb si pozornost zaslouží

projekt Dopisy babičce a dědečkovi, který knihovna spustila
na konci loňského roku. V současné době se tento mezigenerační projekt těší takové oblibě,
že se do psaní dopisů a kreslení
obrázků osamělým seniorům
zapojují celé třídy základních
a mateřských škol. „Do projektu

se nám zapojují i dospělí, obvykle se jedná o rodiče nebo učitele,
kteří pomáhají s dopisem dětem,
jsou však i takoví, kteří seniorům
píší sami za sebe,“ vysvětlila Lucie Derkačová z Dětského oddělení knihovny, kde tento projekt
vznikl.
„Za dobu, co projekt funguje,

jsme již doručili více než dvě stě
dopisů a obrázků a velice nás
těší, že mnozí senioři se rozhodli
svým malým kamarádům odepsat, takže není výjimkou, že dopisy chodí obousměrně. Máme
i případ, kdy si rodina začala
dopisovat se seniorkou v rámci
tohoto projektu a nyní už si pravidelně píší nezávisle na knihovně,“ dodala Derkačová.
Knihovna se zároveň v únoru
zapojila do celosvětové kampaně Mezinárodní den darování
knih, v rámci které věnovala
několik desítek knižních publikací vyřazených z fondu dětem
z nízkoprahových klubů, předškolních klubů a doučování organizace Člověk v tísni. Část darovaných knih pak putovala i do
ústeckého Domova pro seniory
Dobětice.
Zpracoval: Jan Černecký, oddělení komunikace SVKUL

Radovesická výsypka začíná patřit nejen k unikátům Ústeckého kraje

N

ení snad lidí na Bílinsku, kteří by neznali kypu; tj. Radovesickou výsypku. Mnozí z nich si
ještě pamatují údolí Lukovského
potoka, kde se nacházely obce
Lískovice, Chotovenka, Hetov,
Dřínek a Radovesice, a které musely v 60. letech minulého století
ustoupit otevření velkolomu Maxim Gorkij. V období let 1969–
2003 bylo do tohoto prostoru založeno 700 mil. m3 zeminy.
V roce 2003 bylo ukončeno
zakládání Radovesické výsypky.
Bylo tak vytvořeno mohutné výsypkové těleso stoupající z nadmořské výšky 250 m n. m. při
kontaktu s výsypkou Jirásek na
severozápadě a dosahující kót
420 m n. m. ve své východní části, kde plynule navazuje na České středohoří. Povrch výsypky
je již v současné době zrekultivován. Nalezneme zde množství
zalesněných a vodních ploch,
mokřadů, luk a polí.
Během několika desítek let
došlo ke komplexní rekultivaci.
Na temeni výsypky jsou však ponechány dvě samostatné plochy,

na nichž je sledován přirozený
vývoj povrchu. Jedná se o unikátním studijní prostředí, ve kterém je možné sledovat postupný
a přirozený vývoj fauny a flóry
na nerekultivovaném území.
Tato místa jsou často osidlována
vzácnými a ohroženými druhy
rostlin a živočichů. Radovesická výsypka tak v současné době
začíná patřit nejen k unikátům
Ústeckého kraje, ale pro svoji
jedinečnost se stane mimořádně
zajímavým územím i z hlediska
evropského.
Severočeské doly, a. s., pozemky zasažené důlní činností rekultivují s důrazem na ekologii, zároveň však respektují estetické
a sportovně-rekreační zájmy.
V současné době se dokončuje
silniční propojení přes výsypku
z Kostomlat pod Milešovkou do
Štěpánova a Razic. Komunikace
mezi Kostomlaty a Bílinou je již
dnes hojně využívána motoristy,
cyklisty i turisty. Krátce před dokončením je cyklostezka, která
bude kopírovat komunikaci mezi
Bílinou a Kostomlaty.

estivalový orchestr Petra
Macka je hudební těleso složené z předních profesionálních
umělců Ústeckého kraje a Podkrušnohoří. Jeho cílem je obohatit hudební život v regionu a také
propagovat české hudební umění
v Čechách i v zahraničí.
Festivalový orchestr Petra Macka
pravidelně 30 sezón realizuje koncerty krásné hudby v rámci Festivalu v městských divadlech v Mostě
a Chomutově i dalších městech
Ústeckého kraje a České republiky.
V zahraničí hostoval v Německu,
Rakousku, Itálii či Švýcarsku.

Za dobu své existence orchestr spolupracoval se slavnými
českými umělci jako např. Josef
Suk, Eva Urbanová, Václav Hudeček, Gabriela Beňačková, Ivan
Ženatý, Lubomír Brabec, Josef
Špaček, Pavel Šporcl, Eva Pilarová, Jitka Zelenková, Bára Basiková, Dasha a mnoho dalších.
Těleso řídili známí dirigenti
Vladimír Válek, František Vajnar, Tomáš Koutník, Miloš Formáček, Jiří Štrunc, David Švec,
Václav Blahunek, Stanislav
Vavřínek, Martin Peschik a řada
dalších.

N

a letošní zimu, přívaly sněhu
a mráz si museli zvyknout nejen
lidé, ale také zvířecí obyvatelé chomutovského zooparku. Některým jedincům zima nevadila, jiní nebyli tolik
nadšení, jako například tento makak.
Foto: Zoopark Chomutov

P

adesát tisíc korun z 30. Vánočního
koncertu ústecké kapely The Boom
poslali hudebníci zdravotníkům Centra vysoce specializované onkologické
péče pro dospělé Krajské zdravotní,
a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Kapela ústeckou onkologii dlouhodobě finančně podporuje, celkem jí věnovala z vánočních charitativních koncertů 510 800 korun. „Připravujeme se na revitalizaci
radiační části našeho zdravotnického pracoviště. Peníze využijeme na zpříjemnění prostor pro pacienty,“ uvedla primářka
Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., MUDr. Martina Chodacká.

V

současnosti jsou z důvodu kůrovcové kalamity až do poloviny dubna uzavřeny všechny přístupové cesty
do soutěsek Kamenice, tj. od Hřenska,
Mezné, Hájenek i Soorgrundem od Vysoké Lípy a mezní Louky. V těsné blízkosti koryta řeky obou soutěsek, které patří do klidové zóny,
je kolem tisícovky odumřelých smrků, z nichž třetina nejvíce
nebezpečných stromů má být do začátku sezóny odstraněna.
Správa NP dále upozorňuje, že je stále neprůchodná červená
turistická cesta z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně. Turisté mohou využít alternativní přístup z Mezní Louky po zelené
nebo žluté značce v kombinaci s cyklostezkou nebo částečně
po silnici. Foto: Václav Sojka

H
Informační tabule zdobí okolí výsypky.

Pro přiblížení této lokality široké veřejnosti je ve spolupráci mezi
Severočeskými doly, a.s., Ústeckým krajem a Českým rybářským
svazem, z. s., místní organizací
Bílina, připravována naučná
stezka. Turista zde nalezne informační tabule, které zajistil Odbor
životního prostředí a zemědělství
Ústeckého kraje ve spolupráci se
Střední školou stavební a strojní
v Teplicích a Střední odbornou
školou stavební a technickou
v Ústí nad Labem.

Imobiliář v počtu 17 kusů
dřevěných informačních tabulí, 10 dřevěných odpadkových
košů a 15 kusů dřevěných lavic zhotovili studenti v rámci Environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO).
Vybudováním naučné stezky
v této lokalitě však práce ještě
nekončí, do budoucna je plánováno vybudování informačního
centra, tzv. přírodní učebny či
parkoviště.
Zdroj: KUUK a I. Bílý

Třicet let existence významného uměleckého tělesa

F

KRÁTCE

ejtman Ústeckého kraje Jan Schiller jednal se zástupci Microsoftu
o vyhodnocení stávajícího smluvního
vztahu v oblasti licencí pro školská zařízení v Ústeckém kraji.
Bylo domluveno, že Ústecký kraj ve spolupráci se společností
Microsoft a jejími partnery připraví webinář a propagační materiály, které budou prezentovat veškeré tyto možnosti a umožní školám efektivní využití těchto produktů. Hejtman spolu
s radním pro finanční oblast Janem Růžičkou také otevřel
možnost přistoupení dalších školských zařízení, jejichž zřizovateli jsou města a obce v Ústeckém kraji. Posledním tématem
byla nedostatečná vybavenost dětských domovů výpočetní
technikou umožňující přístup dětem k online výuce. K tomuto
tématu proběhla předběžná dohoda o využití projektů Microsoftu umožňujících pořízení této techniky.

P

oslední lednová Rada Ústeckého
kraje začala netradičně - minutou
ticha. Hejtman Jan Schiller si společně
s radními připomněl Mezinárodní den
památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna. Právě před 76 lety
byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka. 27. leden je od roku 2004
v České republice Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Koncentrační tábory byly v Evropě zřizované již od roku 1918 v Sovětském Rusku. Za celou
dobu prošlo tábory 18 milionů lidí, 1,6 milionu v nich zemřelo
(z toho 25 tisíc Čechoslováků).

Z

Hudební těleso vede jeho zakladatel a kapelník Petr Macek, nositel
Medaile hejtmana Ústeckého kraje.

ástupci Českého olympijského výboru a pořadatelských krajů se dohodli na
posunutí celého cyklu Olympiády dětí a mládeže. Letní edici
tak uspořádá Olomoucký kraj
v červnu 2022. Zimní olympiáda dětí a mládeže se uskuteční v lednu 2023. „Nebylo to
jednoduché rozhodnutí, ale v podstatě jediné možné. Vývoj
epidemické situace je i letos nejasný, a kdybychom olympiádu posouvali později, mělo by to daleko vážnější důsledky pro
všechny zúčastněné strany,“ vysvětlil důvod odkladu hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek. Dětských olympiád se
pravidelně zúčastňuje Ústecký kraj.

Projekt „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ se blíží k závěru

Č

esko-německý přeshraniční projekt „Umění pozdního středověku
v hornické oblasti Krušnohoří“ z programu na podporu spolupráce mezi ČR
a Svobodným státem Sasko 2014–2020
nadále úspěšně plní své milníky realizací jednotlivých aktivit.
Podařilo se naplnit cíle na ochranu
a zachování kulturního dědictví Ústeckého kraje zrestaurováním pěti uměleckých děl z majetku kraje. Ta jsou
prezentována na výstavě „Krušnohoří
/ Erzgebirge. Umění pozdního středověku“, která je pro návštěvníky připravena do 18. dubna 2021 v Oblastním
muzeu v Chomutově, ve výstavním sále
starobylé radnice na náměstí 1. Máje.
Na výstavě participuje Ústecký kraj
a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Oblastní muzeum

v Chomutově je významným spolupracujícím subjektem projektu, který pro
restaurování poskytnul nejrozměrnější
umělecký objekt, oltář sv. Barbory.
Výstava zahrnuje celkem tři hlavní linie: materiálový průzkum a re-

staurování uměleckých děl, vybrané
umělecké techniky a umělecký vývoj
v hornické oblasti Krušnohoří v období pozdního středověku. Vedle zrestaurovaných uměleckých děl přímo
zapojených do projektu jsou do insta-

lace výstavy zařazena díla zapůjčená jak od církve, tak ze sbírek muzeí
severozápadních Čech. Vystavené
předměty doprovázejí panely, které
textem i obrazem přibližují důležitá
data a informace ve vazbě na náplň

i téma projektu. Zvláště zajímavé jsou
názorné ukázky uměleckých technik,
které jsou výsledky studentských prací z Hochschule für Bildende Künste
v Drážďanech a vznikly pod vedením
prof. Ivo Mohrmanna.

Ústecký kraj
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Teplická sportovní hala hostila finálové boje Českého poháru

L

etošní Final Four Českého
poháru ve volejbale žen,
které se tentokrát konalo v Teplicích, opanovaly hráčky VK UP
Olomouc, když ve finále porazily 3:1 na sety Duklu Liberec. Ta
chtěla získat svůj premiérový
titul. Ten nakonec už potřetí za
sebou braly Hanačky. Bronzové
medaile si z lázeňského města
odvezly volejbalistky pražského
Olympu, když v zápase o třetí
místo jasně přehrály Šternberk.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali kostel sv. Mikuláše
v Petrovicích na Ústecku. Na
výhru se může těšit: Simona
Stehlíková z Mostu-Souše,
Martina Štětková z Ústí nad
Labem a Petr Klicpera z Loun.
Výhercům gratulujeme.

Opět zlaté. Volejbalistky Olomouce se radují z trofeje pro vítěze Českého poháru. Foto: Deník/
František Bílek

Sportovní seriál Milada Tour odstartuje v březnu

N

ový ročník sportovního
seriálu zahájí WINTER
Milada Run. Oblíbený zimní
běh se uskuteční u jezera Milada poblíž Ústí nad Labem v neděli 7. března 2021.
Vzhledem k probíhajícím
vládním nařízením se dočkají
návštěvníci netradičního formátu závodu, který se uskuteční formou startů v několika
vlnách. Závod tak bude možné
uspořádat i za přísných hygienických podmínek a opatření.
I z těchto důvodů byla omezena kapacita na 400 běžců.
V květnu pokračuje seriál 14.
ročníkem Cyklozávodu Milada, v červnu pak čeká sportov-

únor 2021

ce 5. ročník běžecké akce Milada Run. U obou těchto akcí se
předpokládá již klasický formát s hromadnými starty.
Všechny závody se konají
v unikátním přírodním prostředí jezera Milada. Hlavní
trasy přivedou závodníky nejen do bezprostřední blízkosti

vodní hladiny, ale také do míst,
odkud je možné si užít pohled
na Miladu v celé své kráse.
Celý seriál bude mít i v letošním roce velký charitativní
přesah.
Milada Tour každoročně
přispívá vybranému handicapovanému sportovci i institu-

cím finančním příspěvkem.
V loňském roce bylo předáno
infekčnímu oddělení ústecké
nemocnice, pečovatelské službě v Ústí nad Labem a handicapovanému sportovci Liboru
Turkovi přes 200 tisíc korun.
Letos mohou navíc účastníci
pomáhat zvolením dobrovolného příspěvku přímo v registraci.
Termíny závodů seriálu
Milada Tour 2021
• 4. ročník WINTER Milada
Run, 7. 3. 2021
• 14. ročník Cyklozávod Milada, 8. 5. 2021
• 5. ročník Milada Run, 5. 6.
2021

Hokejové Ústí v roli outsidera porazilo Jágrovo Kladno

V

e vyrovnaném utkání dohrávky 13.
kola hokejové Chance ligy dokázal HC
Slovan Ústí nad Labem obrat o všechny
body kladenské Rytíře, kteří přijeli s oběma
největšími hvězdami, Tomášem Plekancem
a Jaromírem Jágrem. Ústí stále pomýšlí na
příčky zajišťující playoff. V posledním kole
základní části na sebe 8. března narazí v regionálním derby Litoměřice právě s Ústím.
V PASTI. Legendární Jaromír Jágr se snažil
probít ústeckou obranou. Ta ho po celý zápas
ubránila. Foto: Karel Dvořáček

Objekt, který hledáme, se
nachází ve vesnici na Děčínsku
nedaleko turisticky hojně navštěvovaných Jetřichovic, jejíž
je součástí. Kaple z roku 1760
je unikátní tím, že je vytesaná
přímo do skály. Historie tohoto objektu
souvisí především
s epidemií neštovic,
která v obci na jaře
roku 1810 propukla (celkem zde bylo
zaznamenáno 26
úmrtí). Srbskokamenický kněz Clar

se v nouzi obrátil na pomoc
Boha. Poslední červencový den
uspořádal prosebné procesí.
Poté epidemie začala ustupovat. Od té doby se stal 31.
červenec svátkem jednoho patrona, po kterém je kaple také
pojmenována a jemu je i zasvěcená. V obci se kromě kaple
ještě nachází například krásné
roubenky či meandry Chřibské
Kamenice. Víte, o jakou památku se jedná a v jaké obci se
nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 17. března
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 Ústeckého kraje 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.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Na výstavě věnované dílu tvůrčí,
pedagogické i životní dvojice manželů Břetislava Kmenta a Blaženy
Kmentové zhlédnete více než 100 ob-

razů, kreseb a grafických listů těchto
významných regionálních umělců.
Výstava potrvá do 30. 3. 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 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.
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 Čeho se týká tradiční soutěž Zlatý džbánek? byla tajenkou naší lednové křížovky. Odpověď na ni byla: zachování a udržení lidových tradic. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od
kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Dagmar Moravcová z Libědic,
Radek Vimmer z Podbořan, Jiřina Klusáčková z Teplic, Naďa Dědouchová ze Žatce a Zdeňka Trinerová ze Strojetic. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše únorová 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.
března 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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