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Učitelka u žáků zabodovala
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Fotogenický Hazmburk je chloubou regionu za každého počasí

DOKONALÉ ZRCADLENÍ. Letošní dubnové počasí skutečně dostálo svému přízvisku a připomínalo opravdový „apríl“. Sněhové přeháňky se střídaly se slunečními paprsky. V Českém středohoří se nachází kromě desítek
kopců a vršků také majestátný Hazmburk, který má během střídání ročních období mnoho podob. Zvlášť pak od vodní plochy Rosovka, která se nachází mezi Libochovicemi a Klapým, je velmi fotogenický.

Nová očkovací centra v Teplicích a Děčíně se přesunula blíž k lidem
O
„Žádná nemocnice v Česku
není připravena na tak velkoplošné očkování, jaké nyní
probíhá. Jsem rád, že právě
otevíráme očkovací centrum,
které zpříjemní a zpřístupní
lidem očkování. Pevně také
věřím, že dodávky očkovacích
vakcín porostou a kapacita
centra tak bude využita,“ uvedl Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského

úřadu Ústeckého kraje, který
očkování v kraji koordinuje.
Na změnu očkovacího centra si budou muset zvyknout
i obyvatelé Teplic. Ústecký kraj
spolu s Krajskou zdravotní,
a. s., uvedly do provozu nové
očkovací místo ve Sportaréně
v Teplicích, které se přestěhovalo z teplické nemocnice,
funguje ve všední dny od 8 do
18 hodin.

„Od samého začátku procesu
očkování otevřeně říkáme, že
právě očkování je pro nás tou
správnou cestou, jak se vrátit po
pandemii k normálnímu životu.
Vyvíjíme proto značné úsilí pro
to, abychom zajistili dostatečné
kapacity pro očkování, proto
přistupujeme k budování těchto očkovacích center,“ doplnil
Radim Laibl, radní Ústeckého
kraje pro oblast zdravotnictví.

Očkovací centrum v Děčíně se přesunulo z nemocnice do budovy
ČVUT.

Každé očkovací místo v regionu
má svou nezaměnitelnou grafiku.

Lidé v teplické Sportaréně čekají na vakcínu.

d pondělí 12. dubna probíhá očkování v Děčíně
nově v budově ČVUT v Pohraniční ulici (bývalý Kokos).
Přesunulo se sem z děčínské
nemocnice, kde se očkovalo
dosud. Nové očkovací centrum, které lidem poskytuje
příjemné zázemí, bude v provozu sedm dní v týdnu vždy od
8 do 16 hodin. Provozuje ho
Krajská zdravotní, a. s.

Více informací k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 najdete
na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

mapa očkovacích center

www.kr-ustecky.cz

Senioři dostávají svou dávku.
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kdo jsme

V

minulém čísle jsme Vám zprostředkovali další dva medailonky,
tentokrát jedné radní a jednoho radního. V tomto dubnovém
vydání krajských novin si představíme další dva členy Zastupitelstva Ústeckého kraje. Konkrétně předsedkyni Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zdenku Vachkovou a předsedu Výboru
pro zdravotnictví Milana Rychtaříka. Postupně se Vám formou dotazníků představí všichni zastupitelé Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020–2024.
nomii VS. Celý život jsem s krátkými přestávkami prožil v Lounech, kde jsem se v roce 2014
stal zastupitelem města a v roce
2018 místostarostou města.
V roce 2020 jsem kandidoval
v okrsku č. 6 Lounsko a Rakovnicko do Senátu ČR. Celý svůj
profesní život se pohybuji ve firemním prostředí v obchodních
manažerských pozicích, zejména v IT.
Ústecký kraj a rodné město je
má srdcová záležitost. V našem
kraji mám velké množství míst,
Mgr. et. Bc. Milan Rychtařík
kam se velmi rád vracím. Se svou
předseda Výboru
rodinou velmi rád navštěvuji
pro zdravotnictví
Krušné hory, houbaříme v okolí
Co o sobě chcete veřejnosti Podlesí na Lounsku a velmi rádi
prozradit? Profesní zkušenosti, se procházíme okolo řeky Ohře.
Rádi navštěvujeme historické
koníčky, rodina apod.
Narodil jsem se 28. 6. 1972 památky v našem kraji, zejména
v Lounech. Vystudoval jsem hrady a zámky. Ve svém volném
politologii a management a eko- čase sportuji, hraji šachy, velmi

rád cestuji a poslouchám rockovou muziku. Pokud zbyde volný
čas, sleduji rád filmy, zejména
historické a thrillery. Jsem životní optimista.
Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020–2024?
Ve své funkci se chci zaměřit
především na rozvoj zdravotnictví v Ústeckém kraji, rozvinout
moderní technologie v tomto
oboru a snažit se motivovat lékaře a zdravotnický personál v práci pro zdravotnictví v Ústeckém
kraji. Dále chci přinášet nové
trendy, nový pohled a úspěšné
projekty v segmentu zdravotnictví, které se jinde osvědčily
a dobře fungují. Chci být součástí nového výkonného týmu,
který bude v následujících letech
řešit a posouvat dopředu zdravotnictví v našem kraji.
Motto:
„Jediná omezení, která v lidských životech existují, si klademe my sami.“
E-mailová adresa:
rychtarik.m@kr-ustecky.cz

Zastávka VRT v centru Ústí nutně nemusí bezcitně rozpárat Litoměřicko
(komentář člena Zastupitelstva Ústeckého kraje)
tom, že vysokorychlostní
trať (VRT) je potřeba, je
absolutní shoda. Pokud se dobře naprojektuje a v dohledné
době postaví, tak může skutečně znamenat obrovský rozvoj
Ústeckého kraje. Zrychlení
spojení mezi Ústím a Prahou
k času kolem 30 minut bude
znamenat obrovský skok a konkurenční výhodu oproti periferním sídlům, která podobné spojení s metropolí mít nebudou.
Schválně píši ale o kvalitním
projektování, které bude respektovat ráz krajiny a života.
Doposud Správa železnic k celé
situaci přistupovala trochu
„vrchnostensky“. Z Prahy namaluje desítky variant, těmi vystraší regionální starosty, taktně
zamlčí jejich negativa a o motivacích se mlčí. Chcete příklad?
Jako mantra se hovoří o nutnosti přímého napojení Litoměřic,
přičemž právě ono napojení
vyžaduje ono problematické
přemostění Labe včetně zásahů
do intravilánů řady obcí na Litoměřicku a Roudnicku. Pokud
chcete nějakou stavbu opravdu
nepostavit, zdržet či prodražit,
přistupujte k tomu přesně tímto
způsobem. Nedávná zkušenost
s dálnicí D8 budiž mementem.
Mluvíme-li o přínosu VRT
pro Ústecký kraj, tak je zřejmé,

V

že trať musí stavět v Ústí nad
Labem, ideálně v prostorech
nádraží Ústí nad Labem západ.
Ostatně, asi nenajdete „na světě“ místo, kterému by revitalizace tolik pomohla jako prostoru
mezi jezerem Milada a řekou
Labe. Na druhou stranu jednotlivé varianty překonání masivu Českého středohoří musí
projít důkladným posouzením.
Protože ne všechny argumenty,
které jsou zatím na stole, jsou
relevantní a řada z nich navíc
vyvolává spoustu dalších otázek.
Proč musí být tunel skrz středohoří projektován i na nákladní
dopravu, která tu osobní výrazně
zbrzdí? Proč se nehledají všechny možné varianty levobřežního
trasování: varianta „Větruše-Lovoš“? Proč je přímé napojení Litoměřic takové dogma a nestačí
modernizace spojení mezi Lovosicemi a Litoměřicemi horním
nádražím? Naopak o řadě věcí
se příliš nemluví, typu zájem
na těžbě písku či muniční sklad
v jedné „preferované“ trase.
Jsem velmi rád, že si hejtman
osvojil náš návrh na potřebu hledání cest, jak trať postavit. Vznikla tedy pracovní skupina, kde
jsou kromě zástupců politických
stran v krajském zastupitelstvu
(Starostové i Piráti mají v PS po
jednom zástupci), ministerstva
dopravy a správy železnic, také
i starostové obcí na Litoměřic-

yplnit online formulář pro
Sčítání lidu, domů a bytů
2021 bude možné až do 11. května, kdy skončí i listinné sčítání.
V návaznosti na technické problémy s digitálním formulářem
hned v první den sčítání to oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).
„Cílem je mimo jiné rozložit
zátěž na aplikaci do delšího časového úseku. Lidé se tak navíc
v současné epidemické situaci
budou moci sečíst bezkontaktně online po celou dobu sčítání,
tedy i v době distribuce listinných formulářů sčítacími komisaři,“ uvedl předseda úřadu Marek Rojíček.
V sobotu 27. března, kdy odstartovala první etapa Sčítání

lidu, domů a bytů 2021, byl online formulář pro sčítání k důvodu přetížení téměř deset hodin
nedostupný. Podle předsedy
úřadu se k nedělnímu odpoledni
sečetl milion lidí.
V těchto dnech naplno běží
druhá etapa, tedy klasické vyplnění tištěného formuláře. Skončí pak 11. května 2021. Účelem
sčítání lidu, domů a bytů je získat statistické informace o oby-

Co o sobě chcete veřejnosti
prozradit? Profesní zkušenosti,
koníčky, rodina apod.
Narodila jsem se 23. 3. 1979
v Roudnici nad Labem, vystudovala zdejší gymnázium, ale
maturitu jsem složila také na
střední škole The Pennington
School v New Jersey. Roční stipendijní pobyt mě obohatil nejen
jazykově, ale především cennými
zkušenostmi. Ve studiích jsem
pokračovala na Technické univerzitě v Liberci, kde jsem se věnovala cizím jazykům. Během školy
jsem jako dobrovolník jezdila
opravovat středověké památky do
Francie a dále rozšiřovala své obzory. Po promoci jsem pracovala
jako vedoucí kabiny v ČSA a díky

ku, města Ústí nad Labem, ale
třeba i Mostu, kam by měla vést
odbočka. Věřím, že pracovní
skupina bude dělná a bude hledat společné průsečíky, protože
si myslím, že je možné je najít.
Pokud tu VRT opravdu chceme
zažít i my a nejen naše vnoučata, tak je třeba se dohodnout
a ne z Prahy bez diskuze jen tak
něco malovat. Osobně se domnívám, že takovým řešením může
být sledování stávající varianty
tak, jak je zanesená v Zásadách
územního rozvoje ÚK až někam
k řece Ohři, vybudování terminálů v Roudnici a Lovosicích
a na druhé straně samozřejmě
Krušnohorský tunel s nádražím
v centru Ústí nad Labem, to vše
s odvedením nákladní dopravy,
která tolik pomůže přetíženému
kaňonu Labe. A hledání cest
mezi Lovosicemi a Ústím.
Filip Ušák,
předseda klubu krajských zastupitelů STAN a člen pracovní
skupiny VRT

vatelstvu Česka, které jiným
způsobem zjistitelné nejsou.
Každý, kdo nevyplní elektronický formulář online, je
povinen ve druhé etapě vyplnit
a odevzdat listinný formulář.
Ten bude do domácností distribuován sčítacími komisaři
nebo ho bude možné získat na
kontaktních místech, tedy vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu.
Vyplněný formulář v odpovědní
obálce bude možné vhodit do
poštovní schránky nebo odnést
na jakoukoliv poštu.
Podrobnější informace o Sčítání 2021 naleznete na webových stránkách www.scitani.cz.

Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020–2024?
Mým politickým cílem je navrhnout opatření ke snížení administrativní zátěže škol a školských

zařízení zřizovaných Ústeckým
krajem. Chtěla bych se také pravidelně scházet s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem, projednávat s nimi
problémy výchovně vzdělávacího
procesu a přijímat od nich podněty ke zlepšení vzdělanosti obyvatel
kraje. Dále bych ráda nastavila
rovnou podporu kraje gymnáziím
a středním školám, optimalizovala
podporu učňovskému školství. Posuzovala bych efektivnost finanční podpory školám zřizovaných
Ústeckým krajem. V neposlední
řadě bych ráda navštěvovala školy
a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem a sledovala jejich
technický stav a podmínky pro
vzdělávání v jednotlivých školách.
Přání:
Přála bych si, aby se mladí
lidé po zkušené vraceli domů
do Ústeckého kraje a našli zde
všechno, co ke šťastnému životu
potřebují: práci, bydlení, kvalitní
vzdělání, sportovní a kulturní vyžití a také krásnou přírodu.
E-mailová adresa:
vachkova.z@kr-ustecky.cz

Květnové farmářské trhy

N

Český statistický úřad prodloužil
online sčítání lidu 2021 do 11. května

V

Mgr. Zdenka Vachková
předsedkyně
Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost

tomu procestovala celý svět. Cestování zůstalo mou vášní, a i když
dnes navštěvuji se svou rodinou
bezpečnější destinace, nikdy si
nenechám ujít jedinou příležitost
poznat novou zemi a její kulturu.
Narození první dcery ukončilo
mé věčné létání a já jsem nastoupila do školství. Na Gymnáziu
v Roudnici nad Labem učím angličtinu a francouzštinu již 14 let
a musím říct, že máme skvělou
mladou generaci. Mám dvě dcery,
které jsou mému srdci nejdražší.
Hodně čtu, denně běhám, ráda
tancuji. Často jezdím na kole
a kolečkových bruslích, v zimě
na lyžích a běžkách. Jsem vegetariánka, ale pravidelně mě potkáte u kávy a dortu. V politice se
aktivně zapojuji proto, že nechci
jen kritizovat a nečinně přihlížet
tomu, co se mi nelíbí. Členkou
ODS jsem od roku 2011, poslední
dva roky jsem opoziční zastupitelkou města Roudnice nad Labem.

a jaře se farmářské trhy vrátily opět na náměstí měst Ústeckého kraje. Zároveň bychom
chtěli upozornit obyvatele měst,
že konání farmářských trhů může
být v květnu ovlivněno omezujícími opatřeními vlády ČR z důvodu zmírnění epidemické situace
(COVID-19). Prosíme, sledujte
aktuální situaci a tato případná
omezení respektujte, děkujeme.
Farmáři budou mít v nabídce zeleninovou a květinovou sadbu, pečivo, maso a uzeniny, ovoce a zeleninu, mléko a sýry, vejce, mošty,
med či koření. Odstupy mezi stánky budou alespoň dva metry a v jeden čas na ploše tržiště může být
maximálně 1 osoba na 15 m2.
Stánky budou vybaveny nádobami na dezinfekci. Na tržištích
nebudou provozovány stravovací
služby a prodávány pokrmy a ná-

poje určené k bezprostřední konzumaci. Na trzích se také nesmí
objevit stoly a místa k sezení.
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.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 5., 12., 19. a 26. května od
8 do 14 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 1., 15. a 29.
května od 8 do 12 hodin. Jirkov:
Náměstí Dr. Edvarda Beneše,
pátky 8. a 22. května od 8 do 15
hodin. Kadaň: Mírové náměstí,
středa 19. května od 9 do 16 hodin. Litoměřice: tržnice Felixe

Holzmanna: pátky 7., 14., 21.
a 28. května od 7:30 do 13 hodin.
Louny: Mírové náměstí, soboty
8. a 22. května od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 4., 11., 18. a 25. května od
8 do 12 hodin. Roudnice nad Labem: Karlovo náměstí, soboty 1.,
15. a 29. května od 8 do 12 hodin.
Teplice: Náměstí Svobody, pátky
7. a 21. května od 9 do 16 hodin.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 4., 11., 18. a 25. května
od 9 do 15:30 hodin + čtvrtky 6.,
13., 20. a 27. května od 9 do 15:30
hodin. Žatec: Nám. Svobody, pátek 14. května od 8 do 15 hodin.
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Mobil je můj přítel nejvěrnější, říká vedoucí divize Iveta Kastnerová
Ž
en za volantem rok od roku
přibývá, ale mají na starosti
i další povinnosti ve spojitosti
s krajskou veřejnou dopravou.
Paní Iveta Kastnerová, vedoucí
divize na Mostecku, má v popisu práce zajištění každodenního
provozu, sestavení směn pro řidiče i komunikaci s cestujícími
či dispečinkem. Domů rozhodně
s čistou hlavou nechodí.
Iveto, jak jste se dostala ke své
profesi a jak dlouho se jí věnujete?
Můj tatínek pracoval jako řidič autobusu v ČSAD Duchcov
a já, když jsem se rozhodovala,
kam po mateřské dovolené nastoupím, tak se uvolnilo místo
právě zde a pracovala jsem tam
až do roku 2014, nejprve jako
přepravní pokladní a poté jako
dispečerka osobní dopravy. Od
roku 2014 pracuji jako vedoucí

divize Mostecká pánev Autobusy Karlovy Vary.
Co máte na své práci nejraději? Čím vás tato profese jako
ženu zaujala?
Nejraději mám to, když ji
mám hotovou, což vlastně není
nikdy. Je to nekončící kolotoč
povinností a zařizování a je jedno, zda jste žena, nebo muž.
Popsala byste nám svůj běžný
pracovní den?
Má práce není omezena časem, autobusy jezdí od rána do
noci a je jim jedno, kdy si vzpomenou a řeknou si „ááááá, teď
se porouchám“. Takže musíte
tu dopravu zajistit. Nehledejte
v mé práci řád, ten neexistuje.
Nikdy dopředu nevím, co se stane druhý den nebo třeba za hodinu. Mobilní telefon je můj přítel
nejvěrnější.

Vznikne nová železniční
zastávka Jeníkov-Oldřichov

P

oslední dubnový den by
mělo dojít k otevření nové
železniční zastávky „Jeníkov-Oldřichov“. Ve stejném okamžiku by zároveň měla pro
cestující zaniknout původní
železniční stanice „Oldřichov
u Duchcova“, která bude nadále pouze dopravnou pro řízení sledu vlaků bez služeb pro
cestující.
Nová zastávka „Jeníkov –
Oldřichov“ se nachází v místech odbočení tratě 134 od
tratě 130 v blízkosti Obecního
úřadu v Jeníkově a nedaleko
zastávky autobusové linky číslo 488 „Jeníkov, Oldřichov,
ObÚ“. Zastavovat na ní budou vlaky Dopravy Ústeckého
kraje linek U1 Děčín – Kadaň
a U3 Děčín – Litvínov. Posun
železniční zastávky umožní
cestujícím zkrácení docházko-

Iveta Kastnerová pracuje jako vedoucí divize Mostecká pánev Autobusy Karlovy Vary.

V ÚSTECKÉM KRAJI
MAJÍ KOLA ZELENOU!
Chcete podniknout výlet na kole dál od domova? Nezapomeòte
na možnost cestování veøejnou dopravou. S DÚK se s jízdním
kolem cestovat bát nemusíte. Vìtšina regionálních vlakù
a autobusových linek DÚK kola pøepravuje. Na železnièní linkách
T2 a U7 jezdí cyklovlak a na nìkolika desítkách autobusových linek
je bìhem letní sezóny zajištìna rozšíøená pøeprava jízdních kol
s vlekem nebo nástavbou pro pøepravu kol.

vé vzdálenosti do obce Jeníkov
a mimo jiné i lepší a jednodušší přestupování z vlaku na
autobus a obráceně v rámci
integrovaného systému DÚK.
Původně se měla nová zastávka otevírat již 16. dubna. Z důvodu prodloužení výluk na trati
130 došlo k odložení jejího otevření.

Pøehled tìchto linek naleznete v mapce pøepravy jízdních kol
na www.dopravauk.cz. Na tomto webu naleznete i jízdní øády.
Jízdenka DÚK pro jízdní kolo stojí pouhých

20 Kè.

Vyberte si výlet pro celou rodinu - vydejte se v nové turistické sezóně 2021 poznávat
Ústecký kraj prostřednictvím turisticky zaměřených linek Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
T1

Kamenický motoráček (Šenovka) z České Kamenice
do Kamenického Šenova

historickým vlakem po muzejní „sklářské lokálce“ k legendární Panské skále

T2

Cyklovlak a vlak Českého Švýcarska z Děčína
do Krásné Lípy a Mikulášovice

výhodné spojení pro pěší výlety do národního parku a speciální cyklovlak pro cyklisty

T3

Zubrnický motoráček z Ústí n.L.-Střekova
do Velkého Března a Zubrnic

historickým Hurvínkem na zámek, do skanzenu a železničního muzea

T4

Oparenský expres z Litoměřic horního nádraží
na výlet do Oparenského údolí a malebného Českého středohoří
a Lovosic do Oparna a Chotiměři

T5

Podřipský motoráček Roudnice n.L.- Mšené lázně Libochovice

T6

Doupovská dráha z Kadaně do Krásného Dvora, podél Nechranické přehrady a Pětipeskou pánví až k Doupovským horám nebo jen na zámek
Podbořan a Kadaňského Rohozce
s anglickým parkem v Krásném Dvoře

T7

Vejprtská horská dráha z Chomutova do Křimova, historická horská dráha vás vyveze z nadmořské výšky 352 m více než 900 metrů nad mořem,
Vejprt a Cranzahlu
provoz začíná od 1.5.

T8

Moldavská dráha Děčín - Ústí n.L. /Most - Dubí přes úchvatné mosty a tunely až na hřeben Krušných hor, vlaky včetně přepravy jízdních kol
Moldava v Kr. horách

T9

novinka sezóny 2021 - výhodné spojení do Českého Švýcarska pro návštěvníky z Liberecka
Turistický vlak Liberec – Zittau – Varnsdorf –
a přilehlého německého příhraničí, do ukončení omezení přeshraničního cestování kvůli koKrásná Lípa – Mikulášovice
ronaviru zatím v provozu jen v úseku Varnsdorf – Mikulášovice

T10

Turistický vlak Praha – Mladá Boleslav – Česká Lípa novinka sezóny 2021, v provozu teprve od 18. 4. - výhodné spojení do Českého Švýcarska pro
– Krásná Lípa – Mikulášovice
návštěvníky směrem od Prahy a z jiných krajů

U7

Cyklovlak podél Labe z Ústí nad Labem Střekova vydejte se na cestu po cyklostezce podél řeky Labe dál a zpět se vraťte pohodlně vlakem - vlaky
do Velkého Března a Děčína
linky U7 mají rozšířenou přepravu jízdních kol

U10

Švestková dráha Most - Třebenice - Lovosice - historická železniční trať s krásnými výhledy na zříceniny hradů Hazmburk, Košťálov, Oltářík
Litoměřice horní nádraží
a mnoho dalších zajímavých míst v Českém středohoří
Dráha národního parku Děčín - Bad Schandau -

U28+U8 Rumburk / Rumburk - Česká Kamenice - Děčín

historickým motoráčkem „Ponorka“ k vodnímu hradu v Budyni a zámku v Libochovicích

tradiční železniční spojení z Děčína směrem k Českému Švýcarsku ale i k Lužickým horám,
linky společně vytváří okruh kolem národního parku, linka U28 v provozu i přes Německo

434

Turistický autobus a cyklobus Děčín - Hřensko Mezní Louka - Jetřichovice - Krásná Lípa

435
436

Turistický autobus Česká Kamenice - Srbská pravidelné autobusové linky do národního parku České Švýcarsko směrem od Děčína, rozKamenice - Labská Stráň - Hřensko - Schmilka
šířené od loňské sezóny o řadu nově přidaných spojů (do ukončení omezení přeshraničního
Turistický autobus a cyklobus Děčín - Srbská cestování kvůli koronaviru končí linka 435 v Hřensku)
Kamenice - Jetřichovice

438

Turistický autobus Děčín - Hřensko - Mezná

484

Cyklobus Teplice - Komáří Vížka

rozšířená přeprava jízdních kol s vlekem na nejméně 20 kol - dlouhodobě nejoblíbenější cyklobus sítě DÚK

588

Cyklobus a turistický autobus z Chomutova
na Horu Sv. Šebestiána a do Marienbergu

od sezóny 2020 nově prodloužená linka až do německého Marienbergu - ideální spojení do
tamějšího aquaparku nebo pro výlety na německou stranu Krušných hor (do ukončení omezení přeshraničního cestování kvůli koronaviru zatím končí v Hoře Sv. Šebestiána)

T91

Lodní linka Ústí n.L.- Litoměřice - Roudnice n. L.

za běžné jízdné se svezete lodí malebným Českým středohořím a Podřipskem, loď vozí kola

T92

Lodní linka Ústí n. L. - Děčín - Dolní Žleb - Hřensko

za běžné jízdné se svezete lodí do Labských pískovců a Českého Švýcarska, loď vozí kola

Informace o jízdních řádech vlakových, autobusových i lodních linek i informace o cenách jízdného naleznete na webu www.dopravauk.cz

Co je na zajištění provozu pro
vás nejnáročnější? Jak řešíte,
když nějaký z řidičů nemůže nastoupit na směnu?
Zajištění provozu je opravdu
velmi náročné. Mám to štěstí,
že mám po ruce skvělé spolupracovníky, provozní mistr Jiří
Brůna a Erhard Budský. Velký
podíl mají moji řidiči. Je na ně
spolehnutí a nestává se často, že
by z hodiny na hodinu nemohli
nastoupit do práce. Pokud se to
stane, musí člověk improvizovat
a urychleně najít náhradu.
Ženy za volantem už nejsou
výjimkou? Jak je to se zastoupením žen ve vámi obsluhované
oblasti? Máte pocit, že jich přibývá?
Práce řidiče autobusu je velmi
náročná, na naší divizi máme
pouze jednu ženu, a to Jarušku

Šimáčkovou, svou práci zvládá
velmi dobře.
Ovlivnil loňský vznik Centrálního dispečinku Dopravy Ústeckého kraje nějak pozitivně vaší
práci?
Musím přiznat, že začátek byl
hektický. Pro všechny to byla
věc nová, ale dnes to vidím jako
přínos. Pokud vznikne v dopravě
problém, voláme přímo na Centrální dispečink a cestující jsou
okamžitě informováni.
Vzkázala byste něco cestujícím?
Asi to, že naše divize dělá vše,
aby se naši zákazníci dostali
tam, kam potřebují.
Pracujete v krajské dopravě
a chcete s námi sdílet váš příběh? Napište nám na email
marketingduk@kr-ustecky.cz
a my se vám ozveme.

Na co se nás k nové dopravní mobilní
aplikaci DÚKapka nejčastěji ptáte:
Jak si vytvořím účet/zaregistruji se?
V DÚKapce zadejte emailovou adresu, vyplňte vámi
zvolené heslo a udělte souhlas
s obchodními podmínkami a se
zpracováním vašich osobních
údajů.
Mohu využívat DÚKapku
bez registrace?
Samozřejmě můžete, ale
nebudete mít možnost využít
všechny možnosti nákupu jízdních dokladů. Bez registrace je
možné si zakoupit buď jízdní
doklady pro jednotlivou jízdu
(základní i zlevněné), nebo jednodenní jízdní doklady (základní i zlevněné).
Jak si koupím jízdní doklad
v DÚKapce?
V sekci Jízdenky si zvolíte
konkrétní jízdenku nebo lze zakoupit doporučenou jízdenku
ve vyhledávání spojení. Jízdenku zaplatíte vaší bezhotovostní
bankovní kartou, aby byla jízdenka platná pro přepravu je potřeba ji nejdříve aktivovat.
Jak se jízdenka aktivuje?
Jízdenku můžete po nákupu
kdykoliv aktivovat a tím označit
její začátek platnosti. Pro nákup
i aktivaci je nutné být připojen
k internetu, kontrola jízdenky
probíhá v režimu off-line. Jízdenka se aktivuje 1 minutu po
aktivaci. Aktivace jízdenky je
nevratná.
Kde jízdenka platí?
S jízdenkou Dopravy Ústeckého kraje můžete jezdit po
Ústeckém kraji autobusy, vlaky,
loděmi i většinou MHD.
Jak reklamovat jízdní doklad?
Jízdenky lez reklamovat
v aplikaci - záložka Připomínky
k aplikaci, zasláním emailu na:
DUKapka@ds-uk.cz
Jak prokázat platnost jízdenky, když se mi vybije mobil?

Cestující je povinen předložit
platnou jízdenku na funkčním
a nerozbitém zařízení tak, aby
mohla být provedena řádná přepravní kontrola. Za stav svého
zařízení plně zodpovídá cestující
sám.
Jak dlouho budete uchovávat osobní údaje uživatele?
Osobní údaje jsou automaticky mazány po třech letech od
konce platnosti posledního mobilního jízdního dokladu.
Kdy bude možné v DÚKapce
zakoupit časové jízdné?
Až budou dopravci dostatečně
technicky vybaveni kontrolovat
jízdenky z DÚKapky strojově.
V horizontu měsíců.
Co dělat, když si koupím jízdenku na určitý spoj, ale autobus/vlak přijede dříve? Uvidí
řidič nebo průvodčí jízdenku
již platnou?
Minutu od aktivace je jízdenka
platná a je vidět i čas platnosti.
Kdy bude možné do aplikace
nahrát čipovou kartu?
DÚKapka je systém úplně oddělený od platebních karet nebo
bezkontaktní čipové karty DÚK.
Nejen z technických důvodů neplánujeme ani do budoucnosti
tyto nosiče elektronických karet
synchronizovat.
Je možné si v DÚKapce koupit jízdenku pouze na MHD?
Ano jízdenku pouze na MHD
je možné v DÚKapce zakoupit.
Seznam integrovaných MHD
v DÚK: Bílina, Děčín, Chomutov a Jirkov, Most a Litvínov,
Roudnice nad Labem, Teplice,
Ústí nad Labem, Varnsdorf, navíc je bezplatná MHD v Litoměřicích a Lovosicích.
Proč není umožněn nákup
jízdenky pro kolo?
V DÚK nelze rezervovat přepravní místo pro kolo a není tedy
možné zajistit, že po aktivaci
jízdenky „KOLO“, by bylo kolo
přepraveno.

Ústecký kraj
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality
V

dubnovém vydání vám
představíme další kvarteto
regionálních výrobků certifikovaných regionální značkou
v Ústeckém kraji.

Dřevěné spony a hřebeny
- Karel Kříž z Varnsdorfu se zabývá uměleckým zpracováním
dřeva více než 17 let. Certifikát
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

regionální produkt® získal za
své výrobky v podobě dřevěných spon a hřebenů. Výrobky,
jedinečné ve svém zpracování,
jsou speciálně broušeny a leštěny, což podtrhuje jejich kvalitu
a kombinaci dřev, svými originálními tvary dostávají harmonickou ladnost, eleganci a velmi
příjemné držení v ruce při každodenním používání. A pokud
budete potřebovat po této těžké
době péči o duši, manželé Irena
a Karel Křížovi se věnují pořádání filosoficky laděných prožitkových seminářů na téma Stromy
a život, plných inspirace krásnou prací se dřevem, přírodou
a velkým poznáváním stromů.
Léčivé zábaly Mamavis –
Priessnitzův zábal, suchý zábal
- malá firma Mamavis healing
care Martiny Štefankové sídlí
v Klášterci nad Ohří. Jako maminka vymyslela, jak úžasnou
přírodní léčivou metodu Vincence Priessnitze používat komfortně. Jedná se o sloučení tří vrstev
klasického Priessnitzova zábalu
do jednoho. Tak vznikají zcela

jedinečné a originální výrobky
pro každou část těla, které jsou
patentově chráněny. Výrobky
Mamavis dokazují, že příroda
léčí a současně nabízejí nová řešení ve formě praktických výrobků každodenního užití, které to
velmi dobře umí. Výrobky byly
certifikovány značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

Výrobky z kukuřičného
šustí - prodejní dílnu lidové tradice založila v Bechlíně Jiřina
Šustrová. Začínala s výrobky
z kukuřičného šustí, s materiálem z vlastní zahrady nebo nasbíraného z polí v okolí Bechlína. Postupně se aktivity v dílně
rozšířily o výrobu figurek pro
betlémy. Vytvořila také v dílně

Drátované, vrtané i nevrtané
kraslice - největší láskou Andrey
Havlíčkové je drátkování čehokoliv, i když nejvíc vedou vyfouklá vajíčka. Byl to jeden z jejích
tvořivých snů – učila se plstění
z ovčího rouna, tvorbě náušnic
z korálků, drátování z černého
drátu, ale práce se skořápkou
vyfouknutého vajíčka vyhrála

Ústecký kraj vyzývá občany a návštěvníky kraje, Ústecký a Liberecký kraj plánují prodloužení
aby hlásili nálezy uhynulých divočáků
Cyklostezky Ploučnice do Libereckého kraje

J

iž pět měsíců se na území Ústeckého kraje nachází oblast
s intenzivním odlovem prasete
divokého vyhlášená Státní veterinární správou. Dne 1. dubna
2021 proběhlo další jednání zástupců Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu Libereckého kraje a Krajského úřadu
Ústeckého kraje týkající se aktuální situace výskytu afrického
moru prasat (AMP).
Mimo obvyklý report týkající se nákazové situace zazněla
potřeba větší aktivity pro vyhledávání uhynulých kusů zvěře.
Při nálezu úhynu (kadáveru)
prasete divokého je nutné tento
nález ohlásit na nejbližší obecní
úřad či přímo na kontaktní telefon Krajské veterinární správy
pro Ústecký kraj – krizová linka:
720 995 202.
Dále Krajský úřad Ústeckého
kraje doporučuje, aby se nález-

ce zdržel jakéhokoliv kontaktu či manipulace s kadáverem
a zamezil případnému kontaktu domácího zvířete (psa)
s kadáverem. Na člověka se nepřenáší.
„Vzhledem k příchodu jara lze
předpokládat zvýšenou návštěvnost přírody a turistických destinací a nelze vyloučit, že někteří
návštěvníci přírody se s úhynem
prasete divokého skutečně setkají. Proto prosím veřejnost
a návštěvníky kraje o spolupráci
při řešení této situace,“ apeluje
Michal Kučera, radní Ústeckého
kraje, v jehož gesci je oblast regionálního rozvoje, zemědělství
a rozvoje venkova.
Léčba afrického moru prasat
neexistuje. V současné době
není k dispozici účinná vakcína,
což významně komplikuje možnosti prevence proti této nebezpečné nákaze.

Člověk by měl nález úhynu neprodleně ohlásit.

unikátní pohyblivý Podřipský
betlém, ojedinělý v České republice. V dílně můžete také
absolvovat kurzy lidové tradice
a vyrobit si například staročeské pečivo nebo figurky ze šustí,
zkusit si techniku modrotisku.
Součástí dílny je také prodejna,
kde najdete sortiment výrobků,
vycházejících z více jak stoleté
české tradice venkova. Výrobky
barvené technikou modrotisku,
kraslice, výrobky z kukuřičného
šustí a žitné slámy, habánskou
a tupeskou keramiku, staročeský perník jsou dílem mistrů
v oboru. Výrobky z kukuřičného
šustí byly certifikovány značkou
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

Z

ástupci Ústeckého a Libereckého kraje se dohodli na
záměru prodloužení Cyklostezky Ploučnice do Libereckého
kraje. Cyklostezka Ploučnice je
jednou ze čtyř páteřních cyklistických tras Ústeckého kraje.
Téměř 18 km dlouhá stezka
spojuje Ústecký a Liberecký
kraj. Na území Ústeckého kraje
začíná stezka v Děčíně na spojnici s Labskou stezkou, prochází
údolím řeky Ploučnice směrem
na Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí a ve Starém
Šachově přechází do Libereckého kraje. Cyklostezka Ploučnice
je podle nomenklatury Klubu
českých turistů evidována pod
číslem 15 a na její výstavbu čerpal Ústecký kraj dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad ve výši ve
výši 85,7 mil. Kč.
V případě prodloužení by stezka pokračovala ze Starého Ša-

chova do České Lípy, kde by navazovala na stávající cyklostezku
Varhany, vedoucí do Kamenického Šenova. Další případná propojka z Kamenického Šenova do
České Kamenice by navázala na
cyklotrasu mezi Českou Kamenicí a Benešovem nad Ploučnicí,
jejíž vyhledávací studii letos Ústecký kraj zpracovává.
„Realizací by došlo k propojení nejenom Cyklostezky Ploučnice a sítě cyklotras v Českém
Švýcarsku, především Jetřichovické a Šluknovské trasy, ale
i celého širšího území včetně
všech návazností v Libereckém
kraji. Ústecký kraj preferuje
u turistické infrastruktury a na
ně navazujících produktů, aby
měly nadregionální charakter,
což tento záměr bezesporu má,“
uvedl k prodloužení cyklostezky
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje pro cestovní ruch, kulturu
a památkovou péči Jiří Řehák.

Cyklostezka kopíruje meandry řeky Ploučnice.

na celé čáře. Ruční tvorbou si
Andrea čistí hlavu a přibližně
od roku 2019 se zkouší drobným řemeslem živit. Při tvorbě
drátovaných, vrtaných i nevrtaných kraslic ji baví ladit barvy,
velikosti skořápek, materiály.
S jejími výrobky se můžete více
seznámit na sociálních sítích.
Kraslice získaly certifikát POOHŘÍ regionální produkt®.

Teplická škola disponuje novými
objekty učeben odborného výcviku

B

yla ukončena II. etapa projektu „SŠSS Teplice: Objekt
odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář“, který byl
realizován v letech 2018-2020
v rámci 66. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu, 10. výzvy ITI-UCHA-SC
2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Díky realizaci investiční akce
byl vybudován nový objekt učeben odborného výcviku a dílny
pro učební obory školy. „Prostory pro praktickou výuku
byly vybaveny novými stroji na
výrazně vyšší kvalitativní úrovni oproti vybavení, které škola
používala dosud. Žáci těchto
oborů se tak seznámí s obec-

nými vlastnostmi materiálů,
technologiemi a postupy, které
se používají v automobilovém
odvětví. Mám radost, že tím
budou lépe připraveni na praxi
ve firmách a po ukončení studia naleznou lepší uplatnění na
trhu práce,“ uvedl k úspěšně
dokončenému projektu radní
Ústeckého kraje pro regionální
rozvoj Michal Kučera.
Celkové výdaje projektu činily
85,6 mil. Kč z toho způsobilé výdaje 52,4 mil. Kč a dotace z Evropské Unie a státního rozpočtu
činí 47,2 mil. Kč.
Ústecký kraj také dokončil
následnou realizaci akce SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu
školy, I. etapa, 2. část, která byla
financována prostřednictvím investičního úvěru.

Nové učebny čekají na žáky.

Ústecký kraj se podílí na integrovaném rozvoji obce

Ú

stecký kraj je prostřednictvím odboru regionálního
rozvoje zapojen do inovativního
přístupu k řešení rozvoje malých
obcí. V rámci pilotního projektu
s názvem IKM Communitas, jehož nositelem je Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad
Labem a Institut kritického myšlení, se kraj snaží na příkladu tří
modelových obcí (Tisá, Blatno
a Velké Chvojno) definovat takový přístup k jejich rozvoji, který
zohlední především nehmotnou
složku společnosti s cílem posílit
význam hodnot v dlouhodobém
horizontu.

Integrovaný rozvoj obce je
inovativním přístupem ke strategickému a komunitnímu plánování rozvoje malých, především
venkovských obcí. Integrovanost
nespočívá v kombinaci běžných
oblastí rozvoje, jako je například
doprava, životní prostřední nebo
školství, ale v definování takových nehmotných charakteristik
a hodnot, které jsou společné pro
společenství lidí, které v dané obci
žije. Ačkoliv je odborné a koncepční východisko integrovaného rozvoje zakotveno ve filosofii,
ekonomii, regionalistice, teorii
managementu a dalších oborech,

tak je nutné nalézt jeho reálnou
podobu viditelnou v území.
„Právě takovému přístupu napomáhá Ústecký kraj, který je do
projektu IKM Communitas zapojen v roli stakeholdera, jehož
úlohou je bližší propojení s územím, navazování nových kontaktů a především nalezení takového
modelu integrovaného rozvoje,
který by byl přenositelný z uvedených pilotních obcí i na další obce
v kraji,“ vysvětlil Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
Jedná se o velmi komplexní
téma, které zasahuje do celé řady
lidských činností. Pro Ústecký

kraj a jeho regionální rozvoj je
to především otestování alternativního přístupu k zaběhlému
a známému plánování. Snahou
Ústeckého kraje je proto komunikovat význam tohoto konceptu a šířit osvětu na venkovská
území a nadále prohlubovat jak
odbornou spolupráci s partnery na FSE UJEP, tak s místními
samosprávami, MAS a dalšími
aktéry, kterých se toto téma bezprostředně týká.
Projekt IKM Communitas
je financován prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

Hosté na loňské panelové diskusi k tématu „Kdo jsme a co nás
spojuje“ v Tisé. Zleva: Tomáš Sedláček, ekonom Univerzity Karlovy v Praze, Václav Němec, filosof Univerzity Karlovy v Praze, Oswald Schorm,
psycholog, Kateřina Vyhnánková, vedoucí projektu IKM na FSE UJEP,
Milan Žák, ekonom, rektor Vysoké školy ekonomie a managementu.

Ústecký kraj
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Dálkový Ámos putuje do školy v Meziboří
M

gr. Pavla Vopatová, učitelka ze ZŠ a MŠ Meziboří, získala díky nominaci jejích
žáků a rodičů prestižní ocenění
pro učitele Zlatý Ámos v nové
kategorii Dálkový Ámos. Titul
dostala po zásluze a na základě
zaslaného video spotu žáků 3. A,
které učí.
„Je kamarádská, spravedlivá,
obětavá i přísná zároveň,“ znělo
z upoutávky od dětí. Její vyučování je velmi zábavné, v kontaktu s rodiči je každý den a sama
pořádá pro děti různé aktivity
jako například opékání buřtů.
„Už samotná nominace pro
mě byla velkým překvapením.

Dostalo se mi té cti, že mě moji
žáci nominovali do této soutěže. Když jsem viděla video, které o mně žáci společně s rodiči
natočili, vyhrkly mi slzy dojetí.
Chtěla bych poděkovat i mé rodině a v neposlední řadě i vedení
celé školy,“ uvedla v on-line rozhovoru Pavla Vopatová.
Pochvaluje si především fungování dálkové trasy žák-učitel.
„Spolupráce mezi námi je výborně nastavená. A to je právě
to, co pozvedá děti výš a dokáží
se poté naučit, co mají,“ spokojeně konstatovala držitelka
ocenění Zlatý Ámos v kategorii
Dálkový Ámos 2021.

K

Logopedické základní školy,
Měcholupy 1, příspěvkové organizace

Vítězka Pavla Vopatová při on-line děkovné řeči.

ny do 303 organizací, převážně
základních škol. Správa státních
hmotných rezerv vyčlenila 12,6
miliónů kusů roušek pro potřeby
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

Téměř 1 milión roušek byl uskladněn v podzemní garáži krajského
úřadu.

A to nebylo všechno. V souladu s usnesením vlády a na základě pokynu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy obdržel
Ústecký kraj také 305 100 kusů
antigenních testů určených pro
školy a školská zařízení. Testy
přivezl na krajský úřad Hasičský

Škola poděkovala zdravotníkům formou velikonočních dobrot

S

třední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem se rozhodla na Velikonoce aspoň trochu ulehčit obtížnou a obětavou práci zdravotníků v této
nelehké době a zorganizovala akci, kdy pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy upekli, dodali, prostě vymysleli „beránka“. Autorkou myšlenky
byla kolegyně Eva Krausová a nápad se setkal s obrovským zájmem a pochopením.
Ve čtvrtek 1. dubna jsme všechny krabice s dárky
převezli do Masarykovy nemocnice. Poděkování si
převzali přednosta radiologické kliniky MUDr. Filip Cihlář, vrchní radiologický asistent Petr Košťál
a vrchní sestra Emergency Mgr. Anna Valterová.
Ředitel školy Vítězslav Štefl spolu se svým zástupcem Patrickem Gurským tlumočil poděkování

zaměstnanců školy. Zároveň zdůraznil obdiv k neskutečnému nasazení všech zdravotníků a popřál
jim do dalších dnů hodně síly, zdraví a vytrvalosti.
Připravil: Vítězslav Štefl, ředitel školy

O

záchranný sbor České republiky ze skladu Správy státních
hmotných rezerv. Na distribuci
a rozdělování testů se podíleli
zaměstnanci krajského úřadu,
kteří je během 24 hodin připravili k následné finální distribuci
na území regionu.

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; státní závěrečná zkouška
z logopedie výhodou,
• 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).
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.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace: 1. 9. 2021.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 21. 5. 2021 na adresu:
Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs:
„Logopedická základní škola Měcholupy – 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.

Beránci z teplické hotelovky jdou i mimo okres

I

v letošním roce nás potěšil
tradičně velký zájem o naše velikonoční beránky a vejce zdobená marcipánem. Bohužel letošní
jarní pečení musely zvládnout
učitelky odborného výcviku
Hotelové školy Ivana Pešková
a Vlasta Krausová jen s pár kolegyněmi, žáky nám pandemie
nechala doma. Ale zvládly upéct
celé velké stádo čítající 830 beránků a další stovky vajec. Beránci voněli celou Hotelovou
školou a zamíříli do různých
koutů Teplic, ale i mimo okres.

Připravila: Jana Vachoušková, Hotelová škola, Obchodní

akademie a Střední průmyslová
škola Teplice

Zdravotníci měli z dobrot radost.

Ústecká obchodka využívala metody
distanční výuky ještě před pandemií
bchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky v Ústí nad
Labem již 135 let poskytuje zájemcům nejen z Ústeckého kraje
vysoce kvalitní ekonomické a jazykové vzdělání. Její absolventi
pokračují ve studiu na prestižních vysokých školách v České
republice i v zahraničí.
I tuto střední školu navštívila
radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková
v doprovodu Dagmary Waicové,
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel školy
Roman Jireš je provedl po obou
budovách a představil jim investiční záměry školy. Radní se také
zajímala o mnoho aspektů řízení
školy, mimo jiné o její účasti na
projektech.
Škola je v této oblasti dlouhodobě velmi aktivní. Zapojila
se do mnoha různorodých projektů od zavedení e-learningového systému Moodle v roce
2007, díky kterému škola vyu-

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

Úřad rozdělil do škol a školských zařízení roušky a antigenní testy

rajský úřad obdržel ze Správy státních hmotných rezerv zásilku 984 850 kusů zdravotnických roušek určených pro
školy a školská zařízení v Ústeckém kraji. Roušky byly rozděle-
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žívala metody distanční výuky
dávno před koronavirovou situací, až po Šablony I, II nebo
I-KAP I, II.
V rámci programu Erasmus+
byl jeden z jejich realizovaných
projektů vybrán jako příklad
dobré praxe. Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu

programu vytvořili moderní
učebny vybavené nejnovějšími
technologiemi obohacujícími
výuku. V budoucnu chce škola
projekty využít k vytvoření prostoru vhodného ke komunitnímu setkávání a více se tak zapojit do veřejného života, což radní
velice ocenila.

radní Jindra Zalabáková a ředitel školy Roman Jireš v počítačové
učebně.

Na beráncích si pochutnaly stovky lidí.

Gymnázium Chomutov má své investiční záměry

N

a Gymnáziu Chomutov se uskutečnila návštěva radní pro oblast školství, mládeže
a sportu Jindry Zalabákové. Ta probrala s ředitelem školy velmi podrobně nejen to, co školu zdobí
a přitahuje zájem žáků o studium, ale i to, co školu
trápí a omezuje v dalším rozvoji.
Jsou to především prostory pro výuku, jejichž
nedostatek omezuje navýšení půlení vyučovacích hodin přírodovědných předmětů, kde se toto
omezení projevuje nejvíce. Řešení již několik let
brzdí nedostatek financí potřebných na vestavbu
nových učeben do prostor stávající půdy školy.
S tímto řešením jde ruku v ruce i zvýšení bezpečnosti studentů a pedagogů v podobě vybudování
únikového schodiště na plášti budovy školy a také
instalace výtahu, jenž by zajistil škole úplnou bezbariérovost.
Radní byla seznámena i s dalším problémem,
který školu trápí, a to z hlediska hygieny nedostačujícím osvětlením učeben i dalších prostor
gymnázia. Vzhledem k tomu, že škola disponuje
velkým vlastním pozemkem, ředitel školy Jaroslav
Zahrádka s radní Zalabákovou probral i možnost
vybudování sociálního zázemí u sportovní haly
gymnázia a zakomponování dalších sportovišť na
pozemku školy tak, aby majetek Ústeckého kraje byl efektivně a smysluplně využíván a škola si
sportoviště pro své žáky nemusela nadále pronajímat v okolí.

Návštěva z kraje si také prohlédla nově vybudované přírodovědné laboratoře a učebny školy. Díky
svému zřizovateli má tato příspěvková organizace
kraje nadstandardní podmínky pro výuku předmětů, které jsou pro rozvoj kraje velmi důležité.

Ředitel gymnázia Jaroslav Zahrádka provedl radní kraje útrobami budovy.

Ústecký kraj
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Projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji již deset let zachraňuje životy
R
ychlé použití automatizovaných externích defibrilátorů
díky projektu Časná defibrilace
v Ústeckém kraji již 10 let významně zvyšuje šance na přežití
osob postižených náhlou zástavou oběhu v regionu. Díky němu
tak bylo od roku 2011 zachráněno na území kraje 162 lidí.
Pro profesionální záchranáře
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje se stal rok 2010
významným milníkem v řešení
mimonemocniční náhlé zástavy oběhu. Dojezdové časy do
vzdálenějších měst a obcí trvají
déle než do měst. „Proto vznikla
myšlenka a vize vytvořit síť rychle dostupného AED přístroje na
místě události, její hlavní sou-

částí budou tzv. first respondeři.
Tedy proškolené osoby v laické
kardiopulmonální resuscitaci
včetně použití přístrojů AED,

které by mohly být na místě události velmi rychle. Oslovili jsme
tehdy ke spolupráci kolegy ze
složek integrovaného záchran-

Veřejné AED v chomutovském zooparku

Ústecký kraj má svůj podíl na zlepšení životního prostředí

C

elkem 49 203 tun starého
elektra shromáždil v loňském roce prostřednictvím své
sběrné sítě a předal smluvním
zpracovatelům největší český
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.

Podařilo se tak překonat rekordní výsledek z roku 2019,
který byl až dosud nejlepší v celé
jeho historii. Třetím nejúspěšnějším byl rok 2016 se 44 349
tunami vysbíraného a recyklovaného elektra.
Se sběrem starého elektra loni
významně pomohli i obyvatelé
Ústeckého kraje. V přepočtu na
obyvatele odevzdal každý z nich
průměrně 4,28 kilogramu. Cel-

ného systému a strážníky městských policií v Ústeckém kraji,“
uvedl k projektu jeho hlavní koordinátor Lukáš Vais.
Projekt
byl
odstartován
v dubnu 2011. Mezi prvními
first respondery byli proškolení
strážníci městské policie v Dubí,
Krupce a Varnsdorfu. Následně
se do projektu připojily útvary
Policie ČR, HZS a SDH v Ústeckém kraji. Vzhledem k náročnému a členitému horskému terénu Krušných hor je do projektu

I městští policisté v Chomutově mají přístroj k dispozici.

zapojena také Horská služba
působící na území našeho kraje.
Na území kraje je registrováno 190 AED přístrojů. Polovina

z nich je v institucích (domovy důchodců, úřady, obchodní
centra atd.), zbytek pak mají záchranáři, hasiči či policie.

Martin Hausenblas se již potřetí stal vítězem
soutěže EY Podnikatel roku Ústeckého kraje

V

kem se v kraji vysbíralo 3 491
tun vysloužilých spotřebičů.
Průběh roku 2020 přitom
poznamenala celosvětová pandemie, která v České republice způsobila uzavření výroby
a omezila pohyb obyvatel během

jarního i podzimního nouzového stavu. Během jarní vlny došlo
k několikatýdennímu uzavření
sběrných dvorů, kamenné prodejny prodejců elektro byly uzavřeny v průběhu obou vyhlášených nouzových stavů.

Požární stanici v SPZ Triangle vlastní krajští hasiči

P

ožární stanice Bitozeves, která se nachází ve
Strategické průmyslové zóně Triangle u Žatce,
byla za účasti radního pro oblast majetku a investic Tomáše Riegra slavnostně předána Hasičskému
záchrannému sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK).
Stanici za krajské hasiče převzal Roman Vyskočil,
ředitel HZS ÚK.
V Bitozevsi má HZS ÚK zázemí již od roku 2019,
objekt byl však až dosud v majetku Ústeckého kraje.

„V říjnu loňského roku byla mezi Ústeckým krajem
a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje
uzavřena darovací smlouva a poté, co ji schválilo Ministerstvo financí, byla smlouva 8. března 2021 předána k zavkladování Katastrálnímu úřadu v Žatci,“
sdělil radní Tomáš Rieger a dodal: „Přeji všem místním hasičům, aby jim objekt dobře sloužil v jejich náročné práci a aby se všichni ze svých služeb pod dohledem sv. Floriána vraceli zdraví ke svým blízkým.“

ítězem soutěže a držitelem titulu EY Podnikatel
roku 2020 Ústeckého kraje se
stal Martin Hausenblas ze společnosti MALFINI, a. s., která
je jedním z nejvýznamnějších
výrobců a dovozců reklamního
textilu ve střední Evropě. Martin
Hausenblas zároveň stojí za zrodem aplikace Liftago pro objednání taxi služby.
Nezávislá porota letos již potřetí udělila Martinu Hausenblasovi titul EY Podnikatel roku Ústeckého kraje. Stalo se tak nejen
za jeho podnikatelské aktivity,
ale především jeho celospolečensky prospěšné počiny v environmentální oblasti, rozvoji Ústeckého regionu nebo jeho účast
u zrodu celosvětově známého
projektu Covid Czechia a kampaně #Masksforall na podporu
nošení roušek, které v době pandemie zásadně přispěly k ochraně zdraví doma i ve světě.
„Titul EY Podnikatel roku
Ústeckého kraje považuji za
velmi prestižní ocenění vyjadřující kvalitní práci, kterou odvádí

profesionálové ve svém oboru.
Jsem rád, že za svou dřinu a nasazení mohou být podnikatelé
v kraji ohodnoceni cenou, která
se pro ně stává i jakýmsi zadostiučiněním. Uvědomuji si, jak je

náročné vybudovat prosperující
podnik, který přispívá k ekonomickému růstu, společenské
prosperitě a dává práci jiným lidem,“ sdělil hejtman Ústeckého
kraje Jan Schiller.

Rodinné a senior pasy v kraji

P

rojekt rodinných a senior
pasů, který je realizován za
podpory Ústeckého kraje, nabírá
u lidí v pokročilém věku a u rodin
v regionu na popularitě. Navíc
můžete mít tyto dvě služby stále
při ruce díky mobilním aplikacím pomáhajícím rodinám a seniorům najít instituce a subjekty,
ve kterých budou moct být díky
„pasům“ šetrnější ke svým rozpočtům.

Mobilní aplikace jsou ke stažení zdarma na obchodě Google Play. Katalog slev umožňuje
snadné vyhledávání v síti posky-

HZS Bitozeves je nyní v majetku HZS Ústeckého kraje.

Martin Hausenblas se stal krajským podnikatelem roku 2020 Foto:
archiv EY Podnikatel roku 2020

tovatelů slev ve vašem okolí i po
celé republice. Osoby registrované v projektu mohou využívat
slevy u více jak tří tisíc poskytovatelů. „Kamkoli se vydáte, budete mít díky této aplikaci přehled o slevách na dosah ruky,“
uvedla Petra Lafková, vedoucí
odboru sociálních věcí.
Projekt Senior pasy funguje v Ústeckém kraji již od roku
2010. Veškeré informace o projektu naleznete na adrese www.
seniorpasy.cz, kde se rovnou
můžete zaregistrovat, počkat

na zhotovenou kartu a následně
využívat jejich výhod. V loňském
roce se do projektu v kraji zapojilo nových 1103 seniorů.
To samé je také u rodinných
pasů Ústeckého kraje. Na stránce www.rodinnepasy.cz se stačí
zaregistrovat a získat bezplatně
vlastní kartu Rodinný pas a využít tak slevový systém, který
vám projekt nabízí. Celkem je do
projektu zapojeno téměř dvě stě
poskytovatelů slev v Ústeckém
kraji. Do projektu je navíc zapojeno bezmála 10 tisíc rodin.

Procházková: Ráda si věci realizuji sama, proto podnikám

Ú

stecký kraj vypisuje každým rokem dotační titul
pro začínající podnikatele. Dnes
představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?

Při vysoké škole jsem pracovala brigádně v několika architektonických ateliérech. Mé
návrhy jsem různě ukazovala
kamarádům a známým. Práce se
jim líbily a zároveň si ráda věci
realizuji sama a to mě přivedlo

Jméno a příjmení:

Ing. arch. Pavlína Procházková

Vzdělání:

Vysokoškolské - ČVUT, Fakulta stavební,
obor Architektura a stavitelství

Místo podnikání:

Chomutovsko, Ústecký kraj a blízké okolí

Předmět podnikání: Architektonická a projekční činnost

na myšlenku podnikat samostatně.
Neměla jste obavu z rizika?
Samozřejmě, že jsem měla respekt ze vstupu do neznáma, ale
architektura má spoustu možností. Pokud by to nevyšlo, měla
jsem se kam se posunout dál.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
V první řadě finanční stránka, kdy různé grafické programy a výpočetní technika, které
k práci nezbytně potřebuji, jsou
finančně dosti náročné. Dalším
aspektem pak je klientela. S financemi mi velmi pomohla do-

tace a novou klientelu stále získávám díky dobrým referencím.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje
Určitě ano. Vždy jsem chtěla
být samostatná jednotka, jen by
to možná trvalo delší dobu.
K čemu jste dotaci především využila?
Dotaci jsem využila k nákupu
výpočetní techniky a grafických
programů, které zlepšují prezentační možnosti mé práce.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Můj sen je vytvoření týmu lidí
v architektonicko-projekčním

ateliéru, kteří budou plnit stavební sny mých klientů.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?

Nebát se, pustit se do práce
a začít budovat jméno kvalitně
odvedenou prací.

Architektka chtěla být vždy samostatná jednotka.

Ústecký kraj
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Výbor pro národnostní menšiny podporuje kulturní
rozmanitost Ústeckého kraje

V

ýbor pro národnostní menšiny (dále jen „Výbor“) je
Zastupitelstvem
Ústeckého
kraje opakovaně zřizován již
16 let. Impulsem pro jeho první
zřízení se staly výsledky Sčítání
lidu, domů a bytů z roku 2001,
při němž se k jiné národnosti
než české přihlásilo na území
Ústeckého kraje 5,9 % obyvatel.
O čtyři roky později pak Rada
Ústeckého kraje doporučila zastupitelstvu Výbor zřídit, a to na
základě § 78 odst. 2 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, podle
něhož „kraj, v jehož územním
obvodu žije podle posledního
sčítání lidu alespoň 5 % občanů
kraje hlásících se k národnosti
jiné než české, zřizuje výbor pro
národnostní menšiny, pokud
o to písemně požádá spolek
zastupující zájmy národnostní
menšiny“.
Počet členů Výboru se v průběhu let měnil - při jeho prvním

zřízení jich bylo 11, v roce 2009
jejich počet narostl na 21, od
roku 2016 jich měl 14. Stávající
Výbor, zřízený Zastupitelstvem
Ústeckého kraje na jeho prvním zasedání po volbách v říjnu
2020, má 15 členů. Výbor spolupracuje se zástupci celkem
osmi národnostních menšin
žijících na území Ústeckého
kraje; v pořadí dle počtu obyvatel kraje hlásících se k dané
národnosti jsou to menšiny slovenská, německá, vietnamská,
ukrajinská, romská, ruská, maďarská a bulharská. Devátým
menšinovým společenstvím,
s nímž Výbor spolupracuje, je
židovská komunita.
V předcházejících volebních
obdobích se Výbor zaměřoval
především na prezentaci národnostních menšin, jejich kultury,
tradic a zvyků široké veřejnosti. Vlajkovou lodí Výboru byla
z tohoto pohledu akce Barevný
region konaná v květnu každé-

Národnostní menšiny se vždy setkávaly v květnu v Ústí nad Labem.

ho roku v Ústí nad Labem, při
níž národnostní menšiny představovaly ukázky své kultury
a gastronomie.
Stávající Výbor chce na činnost svých předchůdců navázat, zároveň ji ale výrazně
rozšířit. Jeho cílem je nejen
zprostředkovat veřejnosti více
informací o spoluobčanech
s jinými než českými kořeny,
včetně historie jejich života na
území kraje, ale zejména podporovat národnostní menšiny
v jejich aktivitách, včetně spolkové činnosti, a zasazovat se
o to, aby byl jejich hlas slyšet.
V letošním roce, který je stejně jako ten předchozí poznamenán pandemií COVID-19, se
veřejnost může těšit především
na „distanční“ formy prezentace národnostních menšin: bude
jim mimo jiné věnována samostatná část připravovaných
nových webových stránek kraje a pravidelná rubrika v krajských novinách. Vedle toho

Výbor připraví návrh krajské
koncepce zaměřené na národnostní menšiny, která by měla
stanovit rámec jejich podpory
a priority kraje v této oblasti.
Při sčítání lidu v roce 2011 se
k minimálně jedné národnosti
jiné než české přihlásilo v Ústeckém kraji 4,62 % obyvatel.
Výsledky sčítání, které probíhá
v letošním roce, ukáží, zda úbytek obyvatel s jinými než českými kořeny pokračuje. Pokud
by tomu tak bylo, je legitimní
se ptát, zda má smysl výbor
věnovaný samostatně a výlučně národnostním menšinám
zachovat. Podpora národnostních menšin a možnosti jejich
zástupců promlouvat do záležitostí, které se jich týkají, budou
mít ale smysl vždy.
V příštím čísle se můžete těšit
na prezentaci slovenské národnostní menšiny, která je v Ústeckém kraji největší.
Připravila: JUDr. Karolína
Žákovská, Ph.D.
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práva NP České Švýcarsko
v rámci Mezinárodního
roku jeskyní a krasu vyhlašuje
výtvarnou a vědomostní soutěž. Letošním tématem obou
soutěží jsou jeskyně a podzemní prostory Českého Švýcarska a Labských pískovců. Ty
využívají ke svému zimování například netopýři. V rámci 21.
ročníku vědomostní soutěže máte tedy příležitost zjistit něco
o jeskyních a podzemních prostorách, které najdeme v našem
regionu. Téma výtvarné soutěže je podobné jako u vědomostní, jen své poznatky přenesete do výtvarných děl. Zkuste zobrazit, kdo jeskyně obývá, jak vypadají některé jeskyně zevnitř,
nebo jak mohly ve zdejší krajině vůbec vzniknout. Více se dozvíte na https://www.npcs.cz/souteze.

S

everočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem v rámci
každoroční soutěže Čtenář roku
vybrala mezi svými čtenáři nejlepšího čtenáře e-knih. Stal se jím
Milan Svoboda, který je věrným
čtenářem ústecké knihovny od
roku 1994. Pár hodin po převzetí
ocenění nejlepší e-čtenář Severočeské vědecké knihovny zvítězil i v krajském kole. Instituce vybrala ze svých čtenářů Milana Svobodu, který si v roce 2020 vypůjčil 56 e-knih. Kromě
toho, že drží prvenství v počtu vypůjčených e-knih, nedá dopustit ani na klasické tištěné knihy a pravidelně tak v současné době využívá i služeb výdejních okének knihovny. Jedná se
o dlouholetého čtenáře, který je Severočeské vědecké knihovně věrný od roku 1994, kdy se do Ústí nad Labem přistěhoval
z Kladenska.

Ministerstvo životního prostředí,
statutární město Ústí nad Labem a společnost Medialogue
vás zvou na venkovní expozici

VODA
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Lidické náměstí, Ústí nad Labem

Ústecká knihovna vydává průvodce. A budete zírat!

S

everočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává novou knižní publikaci Zírej na ten
kraj. Tento knihovnický turistický
průvodce a cestovatelský deník
v jednom bude možné zakoupit od
května u registračních pultů v obou
hlavních budovách knihovny.
Knihovna se kromě poskytování
služeb čtenářům a koordinování
plnění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji pravidelně
věnuje i publikační činnosti. První
knižní publikací, kterou krajská
knihovna v letošním roce vydává,
je turistický průvodce nazvaný Zírej na ten kraj, toulky s knihovníky
Ústeckým krajem.

Kniha obsahuje 28 zajímavých
tipů na výlety po Ústeckém kraji.
Jak již napovídá podnázev, jednotlivá místa vytipovávali knihovnice
a knihovníci Severočeské vědecké
knihovny.
Původně se kniha měla jmenovat Výletník, nakonec se však
knihovna rozhodla dát prostor kreativitě svých čtenářů, kteří v rámci
soutěže probíhající na sociálních
sítích na začátku letošního roku
vymysleli finální název.
Kniha slouží nejen jako turistický průvodce, ale zároveň i jako
cestovatelský deník, do něhož lze
zaznamenávat zážitky z cest, vlepovat fotografie nebo kreslit obráz-

ky. „Finální podobu kniha získá až
v rukou čtenářů, kteří ji naplní svými zážitky, každý vydaný kus má
tak potenciál stát se jedinečným
originálem nesoucím vlastní pří-

běh,“ uvedla k vydání nové knižní
publikace ředitelka knihovny Jana
Linhartová.
Text: Jan Černecký, Oddělení komunikace SVKUL

O názvu publikace rozhodli čtenáři knihovny.
Poster_A2_Usti.indd 1

22.03.21 12:58

Ústecký kraj vydal pět nových publikací v rámci přeshraničních aktivit
K
oncem března letošního roku
spatřily světlo světa další
publikace z česko-německého
přeshraničního projektu „Umění
pozdního středověku v hornické
oblasti Krušnohoří“. Pět svazků
shrnuje výsledky restaurování
pěti výtvarných děl z majetku Ústeckého kraje, která spravují Oblastní muzeum v Chomutově (Retábl se sv. Barborou), Oblastní
muzeum a galerie v Mostě (Svatá
Anna Samotřetí, Votivní deska
mostecká Mistra I. W., Trůnící
Madona) a Regionální muzeum
v Teplicích (Madona z Krupky).

Každému z děl se publikace věnují z různých odborných
pohledů, včetně pohledu těch,
kteří se dílům přiblížili nejvíce,
a to restaurátorů. Předměty restaurovali Asgard Kleinbauerová (SRN) a čeští restaurátoři
Mario Král, Jakub Stretti, Jindřich Šlechta a Monika Wolfová.
Výsledky materiálových analýz
do publikací zpracovali Janka
a David Hradilovi z Laboratoře
ALMA Akademie výtvarných
umění v Praze.
Uměleckohistorické kapitoly
připravila a publikace edito-

vala umělecká historička Jitka
Šrejberová z Oblastního muzea
a galerie v Mostě. Graficky knihy navrhl a zpracoval akad. mal.
Marek Jodas. Publikace tak uza-

vřely sérii publikačních výstupů
z projektu zahájenou sborníkem
příspěvků Příběh starého Mostu. Zrestaurovaná umělecká
díla je možno zhlédnout na vý-

stavě „Krušnohoří / Erzgebirge.
Umění pozdního středověku“
v Oblastním muzeu v Chomutově, kterou se podařilo prodloužit
díky pochopení všech spolupra-

cujících institucí do 29. května
2021. Bude ji možno vidět také
v podobě 3D virtuální prohlídky
na webových stránkách muzea
i Ústeckého kraje.

Ústecký kraj
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Regionální výletní rarity? Rozhledna na elektrárně
Ledvice či množství zatopených dolů

L

idé si v době pandemie oblíbili výlety po kraji či jen na území svého okresu. Díky vládním
opatřením a nemožnosti podnikat výlety po celé republice mnozí
zjistili, že místo, kde žijí, má své
kouzlo. Nejčastěji podnikali výlety po turisticky značených trasách. O jejich značení a údržbu se
každoročně stará Klub českých
turistů (KČT) – Ústecký kraj.
O nové turistické sezóně či o zajímavých turistických cílech v regionu se rozpovídal Jan Eichler,
krajský předseda Klubu českých
turistů.
Jaro je tu. Jak se na novou
turistickou sezónu připravil
KČT?
Myslím, že velmi dobře. Času
na přípravy bylo dost, jen kdybychom akce a činnosti mohli
realizovat.
Co všechno bylo nutné po
zimě opravit?
K jaru patří spousta práce
v oblasti turistického značení.
Řada směrovek i map je poničených. V lesích postižených
kůrovcem padají suché stromy,
na nichž bývá i značení. Řadu
stromů musíme z některých cest
odstraňovat. A do toho běžná
obměna značení, která se provádí tak, že jednou za tři roky je
turistické značení pěších cest
kompletně obnoveno. Řada cest
se musela přeznačit kvůli kůrov-

ci. Takže práce v terénu je opravdu hodně.
Čekají na milovníky procházek a výletů po regionu nějaké
nové trasy?
Ano. Třeba krásná výhledová
trasa po zrekultivované Radovesické výsypce. Další trasa mezi
Jílovým a Děčínem – modrá turistická trasa. Několik nových
turistických tras je kolem nejsevernějšího města Šluknov.
Vloni se na Krásnolipsku
otevřela trasa pro vozíčkáře.
Máte od nich nějakou zpětnou
vazbu?
Ano, tuto trasu ověřovala
manželka našeho místopředsedy
KČT přímo na vozíčku a s trasou
byla opravdu spokojená.
Jaký kout Ústeckého kraje je
pro vás srdcovou záležitostí?
Je to těžká otázka, protože
jsem patriotem celého našeho
kraje. Prostě bohatá historie zřícenin kolem řeky Ohře je opravdu tajuplná. Krušné hory se
svými štolami a vřesovišti jsou
prostě unikátní. České středohoří obzvláště teď na jaře je bohaté
na květenu. Kdo z nás odolá nádherným hlaváčkům, koniklecům
a později i orchidejím. Lužické hory s krásnými bukovými
porosty. A blížíme se k mému
rodišti, které je součástí Národního parku České Švýcarsko a to
musíte uznat, že je to skutečný

Správný značkař je připraven do akce bez ohledu na počasí stejně
jako Miroslav Makovský. Foto: 2x Václav Nič

duben 2021
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali sochy Merkura a Venuše z Klášterce nad Ohří. Na
výhru se může těšit: Dáša Fisková ze Spořic, Libuše Kulhová z Rumburku a Milena Ptáčková z Chomutova. Výhercům
gratulujeme.

Lidé si myslí, že značkaři jen procházejí krajinou se štětečkem. Je třeba
si uvědomit, že jejich práce často vyžaduje značnou řemeslnou zručnost.

unikát – skály, lišejníky játrovky
a samozřejmě i živočichové. No
a nemůžu vynechat srdcovku
Šluknovský výběžek, kam jezdím s dětmi na zálesácký tábor
Klondyk – asi nejsevernější tábor
v naší vlasti.
Kam byste pozval obyvatele
kraje, kteří přemýšlí, kam o víkendech na výlety?
Námětů na výlety je v našem
opravdu mnoho. Náš kraj má
Krušné hory, které začínají být
turisticky atraktivní a stojí za to
je navštívit. Navštivte Klínovec
a také další pěkné kopce. V kraji
máme relativně hustou síť rozhleden, často s bohatou historií.
Přijeďte na Vlčí horu, Tanečnici, Děčínský Sněžník, Růženku
a Dymník. Hrady, zámky, zříceniny - např. Budyně nad Ohří,
Děčínský zámek, Hazmburk.
Naším krajem prostě kráčela his-

torie a je třeba ji více poznávat. Za
výlety stojí i technické památky,
například štola Starý Martin, ale
i rozhledna na budově elektrárny
Ledvice, což je republiková rarita.
Co asi jinde neobjevíte v takové
míře jako u nás v kraji, jsou zatopené doly, které začínají utvářet
krajinu jezer. I zde jsou možnosti
výletů např. uhelné safari.
Chystáte nějaké větší akce
na květen či červen, jež by se
konaly pod hlavičkou krajské
základny KČT?
KČT chystá řadu pěkných
a významných akcí. Jen jsme
omezeni jako všichni nemocí covid-19. Určitě bych rád pozval na
Severní Stopu. Další akce jsou na
našich stránkách KČT a také v písemné formě. Věřím, že se situace zlepšuje a čeká nás rozvolnění.
Musíme být trpěliví a jistě se na
některé akci potkáme.

Rozhledna na ledvické elektrárně nabízí nevšední výhled.

Dnešní hádanka nás zavede
do starobylého horského městečka proslulého hrnčířstvím.
V pramenech se poprvé vyskytuje až roku
1352, kdy je
uváděno jako
sídlo farnosti.
Na návrší se
nachází kostel Povýšení
sv. Kříže. Základem kostela je kruho-

vá loď připomínající rotundu,
v jejíž východní části stojí oltář
a vně pravoúhlá sakristie. Nejen na kostel, ale také široké
okolí je krásný výhled z nejvýše položeného bodu městyse
– zříceniny hradu. Nedaleko
tohoto městečka se v roce 1975
natáčel legendární film Věry
Plívové-Šimkové Páni kluci.
Víte, jak se tento městys jmenuje?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 19. května
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 13.
6. 2021.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
V expozici galerie naleznete díla
nejvýznamnějších umělců Litoměřicka i severních a severozápadních Čech od období gotiky přes
renesanci a baroko do počátku 20.
století. Přilehlý parkán vymezený
gotickými hradbami je využíván
k sochařským výstavám.
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
Expozice Vývoj lodní dopravy
na Labi provede návštěvníky historií plavby od počátků až do dnešních dnů. Nejstarším exponátem je
monoxyl, pravěké plavidlo vydlabané z jednoho kmene, dále uvidíte

modely řetězových i salonních parníků, technických plavidel či celou
kormidelnu z motorové lodi.
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. Prodlouženo do 29. 5. 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
Expozice Lázeňství je zaměřena nejen na Teplice se starou
lázeňskou tradicí, ale i na severní
a severozápadní Čechy, v nichž
se vyskytují téměř všechny druhy
minerálních vod. Všímá si jejich
využití v minulosti a v současnosti
a podává přehled lázní v Libverdě,
Kunraticích a Mšeném. Zvláštní
pozornost je věnována lázním Bílina-Kyselka a Dubí.

křížovka o ceny

O

tázka V jakém roce se u nás zavedlo pravidelné sčítání? byla
tajenkou naší březnové křížovky. Odpověď na ni byla: v roce
1869. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Božena Bachovská z Mostu, Jaroslav
Wágner z Krupky, Jana Racková z Děčína, Zlatka Rodlová z Domaslavic a Eva Procházková z Ústí nad Labem. Všem k výhře upřímně
blahopřejeme! I naše dubnová 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 19. května
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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