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Vodík, to je budoucnost

Lidové tradice žijí dál

V hlavní roli cyklistika

AUTOBUSY NA VODÍK
MAJÍ ZELENOU

ZLATÝ DŽBÁNEK
ZNÁ SVÉ MAJITELE

PŘÍZNIVCE KOL ČEKAJÍ
DVĚ VELKÉ AKCE
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Radní Rieger se poklonil památce obětí vyvražděných Lidic v roce 1942

Pietního aktu se zúčastnil za Ústecký kraj radní pro majetek a investice Tomáš Rieger.

P

ouze za přítomnosti pamětníků a politiků letos proběhl
pietní akt k devětasedmdesátému výročí vyhlazení obce Lidice na Kladensku. Ten se tak

podruhé od roku 1945 konal bez
veřejnosti. Ta měla k památníku
vstup po celé sobotní odpoledne.
Mezi návštěvníky byl i radní
pro majetek a investice Tomáš

Rieger, který položil za Ústecký kraj k hromadnému hrobu
zavražděných lidických mužů
věnec. „Žádná doba nebude dostatečně dlouhá na to, abychom
zapomněli na tuto a další tragédie pramenící z pocitu nadřa-

zenosti jedněch nad druhými,“
podotkl radní Rieger v Lidicích.
V Lidicích žilo za druhé světové války kolem 500 obyvatel, 10.
června 1942 zastřelili nacisté
173 lidických mužů. Ženy a děti
nejdříve strávily tři dny v tělo-

cvičně kladenského gymnázia,
poté byly děti od matek odděleny. Ženy byly převezeny do koncentračních táborů. Děti, které
nebyly vybrány k poněmčení
nebo přesáhly jeden rok věku,
skončily v polském Chelmnu,

kde je nacisté s největší pravděpodobností hromadně zavraždili plynem. Obec byla zcela
srovnána se zemí. Zemřelo 340
lidických obyvatel. Po skončení
války se zpět do vlasti vrátilo 143
lidických žen a 17 dětí.

Udělejme tečku za koronavirem! V Ústí dostali dávku vakcíny hejtman i ministr Vojtěch

K

očkování proti nemoci
COVID-19 vyzvali všechny dosud váhající spoluobčany
hejtman Ústeckého kraje Jan
Schiller a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kteří dostali
dávku vakcíny v největším velkokapacitním očkovacím centru v budově bývalého rektorátu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem na Severní Terase.
Denně tu vakcínu dostane až jeden tisíc registrovaných zájemců. Centrum se zde otevřelo po
přesunu očkovacího týmu z pavilonu „I“ ústecké Masarykovy
nemocnice v pondělí 3. května.
„S očkováním proti COVIDU-19 jsem neváhal ani vteřinu. Když na mne přišla řada,
okamžitě jsem se zaregistroval.
V současnosti mám za sebou
již obě dávky. Po očkování jsem
žádné komplikace neměl, není
opravdu důvod se bát nebo věřit konspiračním teoriím, které

Hejtman Jan Schiller je již proočkován.

se šíří po sociálních sítích. Od
samého začátku říkám, že očkování je tou správnou cestou, jak
s COVIDEM-19 skončit, a své
rozhodnutí jsem rozhodně nezměnil. Věřím, že stejný názor
zastává většina lidí a že se tak
opravdu postupně vrátíme k normálnímu životu. Chci také poděkovat všem, kteří se na očkování
v Ústeckém kraji podílí. Já jsem
byl v našem očkovacím centru
v prostorách Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem a organizace je absolutně bezchybná. Stejně tak je tomu i v našich
dalších místech, kde se očkuje,
jsem pravidelně informován. Tak
prosím vás, kteří ještě váháte,
pomozte nám a na očkování vyrazte. Pokud se společnost neproočkuje, tak hrozí reálné obavy, že na podzim můžeme čekat
zvýšenou míru nákazy. A to snad
už nikdo nechceme,“ je přesvědčen hejtman Ústeckého kraje Jan

Schiller, který si nechal v pondělí
7. června aplikovat druhou dávku vakcíny.
Více informací k vakcinaci
proti onemocnění COVID-19
najdete na www.kzcr.eu nebo
na www.kr-ustecky.cz.

mapa očkovacích center
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V Děčíně vznikne přístaviště pro rekreační lodě. V Ústeckém kraji pak ještě další čtyři přibydou

H

ejtman Jan Schiller společně s radním pro regionální rozvoj Michalem Kučerou, ředitelem Ředitelství
vodních cest Lubomírem Fojtů
a děčínským primátorem Jiřím
Andělem zahájil stavbu nového
přístaviště pro rekreační lodě
v Děčíně. O pár kilometrů dál
pak bylo uvedeno do provozu
modernizované stání lodí ve
Hřensku, které nyní umožní
jejich bezpečnou ochranu i za
největších povodní. Ještě letos
bude zahájena stavba dalších
čtyř přístavišť pro malá rekreační plavidla v Ústeckém kraji.
Nové přístaviště pro malá
plavidla vyroste přímo v centru
Děčína u nábřeží pod městskou

knihovnou a jeho 36 metrů
dlouhé plovoucí molo umožní
pohodlné přistání rekreačních
plavidel turistů putujících po
Labské vodní cestě. Během stání u přístaviště bude plavidlům
k dispozici připojení na elektrickou energii i doplnění nádrží na pitnou vodu. Během až 48
hodin povoleného stání bude
možné navštívit město nebo
zde i bezpečně přenocovat.
„V Ústeckém kraji se rozvoji
osobní a rekreační plavby Ředitelství vodních cest ČR věnuje dlouhodobě. V letech 2013
a 2014 zprovoznilo pět přístavišť (Ústí nad Labem - centrum,
Dolní Zálezly, Libochovany,
Lovosice, Nučnice a Libote-

nice), ke kterým se v loňském
roce přidal i nový můstek v Ústí
nad Labem na Vaňově,“ uvedl
ředitel Ředitelství vodních cest
ČR Lubomír Fojtů.
„Kromě již realizované stavby přístaviště v Děčíně chceme
v letošním roce zahájit práce
na dalších čtyřech přístavištích v Ústí nad Labem - Brné,
Roudnici nad Labem, Štětí
a v Litoměřicích. Není nám
lhostejná situace ohledně možnosti tankování pohonných
hmot a odběru odpadů, a tak
bychom rádi v příštím roce zahájili stavbu servisního centra
v Roudnici nad Labem,“ konstatoval hejtman Ústeckého
kraje Jan Schiller.

Kladívkem poklepávali zprava: hejtman Jan Schiller, děčínský primátor Jiří Anděl, místostarosta Litoměřic Karel Krejza, ředitel Odboru vodní dopravy Evžen Vydra, ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů
a jednatel společnosti Labská Roman Krupička.

Ústecký kraj

2

červen 2021

kdo jsme

V

minulém čísle jsme Vám zprostředkovali další dva medailonky zastupitelů kraje. V tomto červnovém vydání krajských novin si představíme další dva členy Zastupitelstva Ústeckého kraje. Konkrétně předsedu Výboru pro kulturu a památkovou péči a předsedu Výboru pro životní prostředí.

Tomáš Kirbs
předseda
Výboru pro životní prostředí
Co o sobě chcete veřejnosti
prozradit? Profesní zkušenosti,
koníčky, rodina apod.
Narodil jsem se 9. 1. 1985
v Lovosicích, jsem ženatý a mám

dvě děti. Většinu života jsem
prožil v Lovosicích, ale nyní
již cca 10 let žiji v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem Fakultu
životního prostředí UJEP, obor
Odpadové hospodářství a svoji
profesní dráhu mohu rozdělit na
práci ve státní správě a v soukromém sektoru. Strávil jsem dva
roky na městském úřadě v Lovosicích, tři roky na Krajském úřadě Ústeckého kraje, a to vždy na
odborech životního prostředí.
Od roku 2013 jsem se pohyboval
v soukromém sektoru, v oblasti
odpadového hospodářství, a to
nejprve jako zaměstnanec a posledních pět let jako OSVČ. Ve
volném čase rád sportuji.

Rád bych pomohl nastavit
funkční systém odpadového
hospodářství. Chtěl bych, aby
byl Ústecký kraj lídrem v oblasti přeměny odpadů na zdroje.
Chtěl bych přispět k pozitivnějšímu vnímání Ústeckého kraje ze strany veřejnosti i médií
a také bych rád, aby byl Ústecký
kraj partnerem pro všechny své
obce a občany.
E-mailová adresa:
kirbs.t@kr-ustecky.cz

Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020–2024?

Vlastimil Skála
předseda Výboru pro kulturu
a památkovou péči
Co o sobě chcete veřejnosti
prozradit? Profesní zkušenosti,
koníčky, rodina apod.
Prakticky celý život jsem prožil v Ústeckém kraji. Nyní bydlím v Teplicích a předtím jsem
žil v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem dvě vysoké školy. Přes
dvacet let jsem pracoval ve stát-

ní sféře a deset let v soukromém
sektoru. Přes šest let jsem působil v oblasti cestovního ruchu.
V minulosti jsem organizoval
řadu kulturních a společenských
akcí. Ústecký kraj nabízí nespočet překrásných míst, která si zaslouží obdiv a pozornost. Dovolím si tvrdit, že zde nebude moc
míst, které jsem nenavštívil. Velmi rád se pravidelně vracím do
Českého středohoří.
Jsem rozvedený a velmi pyšný
jsem na své dospělé a úspěšné
děti. Drtivou většinu času a sil
věnuji pracovním aktivitám. Ve
volném čase rád cestuji a poznávám místa naší republiky. Zhlédnu zajímavé divadelní představení, koncert nebo si přečtu
zajímavou knihu. Rekreačně si
zahraji nohejbal, tenis nebo někam vyrazím na kole.
Jaké jsou vaše politické cíle
pro volební období 2020-2024?

Rád bych přispěl k pozitivnímu vnímání Ústeckého kraje ze
strany veřejnosti a zvýšení jeho
prestiže mezi ostatními kraji.
Budu se snažit pružněji reagovat na aktuální potřeby v oblasti
kultury a památkové péče. Zasadím se o zlepšení dostupnosti
objektů pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Chci vytrvale podporovat neprávem opomíjené aktivity a projevy
tradiční lidové kultury, chci sjednotit kvalitní a ověřené postupy
a procesy v oblasti kultury a v neposlední řadě bych rád efektivně
využíval možností a příležitostí
virtuálního prostoru pro podporu projektů v oblasti kultury.
Motto:
„Kdo chce, hledá způsoby.
Kdo nechce, hledá důvody.“
E-mailová adresa:
skala.v@kr-ustecky.cz

Cena Gloria musaealis putuje
Červencové farmářské trhy
do Regionálního muzea v Teplicích I
V
v druhé polovině roku budou farmářské trhy opět na
náměstí měst Ústeckého kraje.
Zároveň bychom chtěli upozornit obyvatele měst, že konání farmářských trhů může být
i nadále ovlivněno omezujícími
opatřeními vlády ČR z důvodu
zmírnění epidemické situace
(COVID-19). Prosíme, sledujte
aktuální situaci a tato případná
omezení respektujte, děkujeme.
Pokud by se zákazníkům na
trhy nechtělo, nebo z nějakého
důvodu nemohli přijít, případně
není v jejich městě přesně ten
sortiment, který by chtěli, nadále je možné si kdykoliv objednat

e Smetanově síni Obecního domu v Praze byly
vyhlášeny tradiční Ceny Gloria musaealis za
rok 2020. V XIX. ročníku se neztratily ani příspěvkové organizace Ústeckého kraje. V kategorii Muzejní publikace roku 2020 zvítězilo a Cenu Gloria
musaealis obdrželo Regionální muzeum v Teplicích za publikaci „Umění v nouzi!?“ autorky Bohuslavy Chleborádové.

V jedné z dalších kategorií Muzejní výstava roku
2020 zvítězilo ústecké muzeum (příspěvková organizace města Ústí n. L.) s výstavou Písky známé
a neznámé aneb Fascinující svět obyčejných písků.
Pandemické krizi navzdory se XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis zúčastnilo
56 muzeí a galerií s celkem 98 projekty, což je paradoxně druhý nejvyšší počet v její historii. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2020
(40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní
publikace roku 2020 (33 projektů) a Muzejní počin roku 2020 (25 projektů).

Vítězná publikace Bohuslavy Chleborádové Umění v nouzi!?

Velvyslanec Izraele navštívil hejtmana
a poděkoval Ústeckému kraji za podporu
rvní oficiální návštěva velvyslance Státu Izrael v České republice Daniela Martina
Merona vedla po rozvolnění
protiepidemických opatření do
Ústeckého kraje. Velvyslanec při
ní hejtmanovi Janu Schillerovi
a ostatním zástupcům Ústeckého kraje osobně poděkoval za
podporu, kterou Izraeli region
projevil. Potěšilo ho gesto solidarity v podobě vyvěšení izraelské státní vlajky na budově krajského úřadu.
Izraelskou státní vlajku se
rozhodl Ústecký kraj vyvěsit rozhodnutím Rady kraje jako gesto
solidarity a podpory Státu Izrael
v boji proti terorismu. „Moc si
vážím dlouhodobé spolupráce
a přátelských vztahů mezi Českou republikou a Izraelem, které
fungují i v tomto těžkém období,“ poděkoval hejtmanovi velvyslanec Meron s tím, že vzájemnou spolupráci mezi oběma státy
si pochvaluje. Připomněl, že během epidemie koronaviru poslal
Izrael do České republiky několik
dávek vakcíny proti COVID-19.
V kanceláři hejtmana se oficiální návštěvy zúčastnili za kraj
také Jiří Kulhánek, náměstek

vence od 8 do 12 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody, pátky 2., 16.
a 30. července od 9 do 15 hodin. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 13., 20. a 27. července od 8 do 16 hodin + čtvrtky
1., 8., 15., 22. a 29. července od 8
do 16 hodin.

Hlasujte o nejkrásnější proměnu
v soutěži Má vlast cestami proměn
S

navštívili nás

P

z e-shopu www.nakupztrhu.cz
a nechat si zakoupené zboží přivést domů.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 7., 14., 21. a 28. července
od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 10.
a 24. července od 8 do 12 hodin. Litoměřice: tržnice Felixe
Holzmanna: pátky 2., 9., 16.
23. a 30. července od 7:30 do 13
hodin. Louny: Mírové náměstí,
soboty 3., 17. a 31. července od
8 do 12 hodin. Lovosice: Václavské náměstí, úterý 6., 13., 20.
a 27. července od 8 do 12 hodin.
Roudnice nad Labem: Karlovo
náměstí, soboty 10. a 24. čer-

hejtmana pro sociální věci,
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, Jiří Řehák, náměstek hejtmana pro cestovní
ruch, kulturu a památkovou
péči a Tomáš Rieger, radní pro
oblast majetku a investic. Diskutovalo se rovněž o možných
partnerských vztazích regionu,
například s jedním z izraelských
měst, či o otázce aktuálního stavu historických památek v Terezíně, městě úzce spjatém s holocaustem. „Na schůzce jsme
také mluvili o možném zařazení
Terezína do krajského dotačního programu Rodinné stříbro

Ústeckého kraje,“ vysvětlil hejtman Schiller.
Izraelský velvyslanec Meron
se ještě setkal s primátorem statutárního města Ústí nad Labem
Petrem Nedvědickým, s předsedy židovských obcí u památníku
obětem holocaustu v Ústí nad
Labem a na závěr své celodenní
návštěvy navštívil Inovační centrum Ústeckého kraje. Poslední
návštěva izraelského velvyslance v regionu se datuje do roku
2018, kdy mimo jiné zavítal do
Ústí nad Labem na festival národnostních menšin Barevný
region.

Ústecký kraj navštívil Daniel Martin Meron naposledy před třemi lety.

polek Cestami proměn zahájil 17. června za přítomnosti zástupů krajů a partnerských organizací v Praze na
Vyšehradě 13. ročník putovní
výstavy Má vlast cestami proměn. Nyní už nikoli národní, ale
československé.
Výstava bude putovat podle
svých pravidel a veřejné vernisáže se přesunou do krajů.
Výstava představí celkem 106
pozoruhodných proměn, 103
z České republiky a tři ze Slovenska. Kompletní výstavu si
na Vyšehradě mohou zájemci

prohlédnout do 30. června, poté
se jednotlivé krajské kolekce
rozjedou na svou celoroční pouť
po naší vlasti. Do 13. ročníku se
zapojila řada opravdu výjimečných proměn, řada z nich získala prestižní ocenění Česká cena
za architekturu, kterou uděluje
Česká komora architektů.
„V Ústeckém kraji se do soutěže přihlásilo šest měst se sedmi
proměnami. Jedná se o Modlany, Horní Týnec, dvě proměny
v Kadani, dále Ústí nad Labem,
Rumburk a Lovosice. V průběhu roku se budete o proměnách

dozvídat další zajímavosti v médiích, na webových stránkách
partnerů i na facebooku a webu
výstavy www.cestamipromen.
cz, kde bude možné opět hlasovat v soutěži o nekrásnější proměnu,“ uvedl k soutěži Má vlast
cestami proměn radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj
Michal Kučera.

ORLEN Unipetrol chce rozšířit příležitosti
k vysokoškolskému studiu v regionu

V

prostorách Tréninkového
centra skupiny ORLEN
Unipetrol v Litvínově se ve stře-

du 16. června uskutečnil pracovní seminář s cílem představit
nový pětiletý studijní obor s ná-

Vlevo Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol,
zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu a vpravo Vladimír Zemánek, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Uprostřed Lubomíra
Mejstříková, náměstkyně hejtmana.

zvem Inženýr průmyslových
a technologických materiálů.
Partnerem setkání byl Ústecký
kraj a Svaz chemického průmyslu české republiky.
„Tradice chemického průmyslu v Ústeckém kraji je velmi
dlouhá a úspěšná. Jeho moderní forma efektivní výroby
s minimalizovaným dopadem
na životní prostření významně
přispívá ke konkurenceschopnosti našeho kraje, protože
představuje pro naše obyvatele
příležitost stabilního a dobře
placeného zaměstnání a pro
nastupující generaci příležitost
k atraktivní kariéře. Aktivitu
společnosti ORLEN Unipetrol
velmi vítáme, protože přispěje
ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivitě našeho kraje,“ řekla Lubomíra Mejstříková, první náměstkyně hejtmana
Ústeckého kraje.
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Doprava Ústeckého kraje: Nostalgie na železnici má v Ústeckém kraji své místo

T

uristické železniční linky
v Ústeckém kraji jsou u cestujících už šestým rokem velmi
oblíbené. Aktuálně tři linky provozuje společnost KŽC Doprava, s. r. o. (KŽC) – Podřipský
motoráček (T5), Kamenický
motoráček (T1) a nově mezikrajský Lužickohorský rychlík
(T10). Zakladatelem a jednatelem společnosti je Bohumil
Augusta. Jaká byla jeho profesní
cesta a jaký vztah má k železnici,
se dozvíte v našem rozhovoru.
Jaký je váš vztah k železnici
a jak jste se k vaší profesi dostal?
Železnice mě učarovala na
gymnáziu, fascinovala mě svým
vnitřním řádem a systémem,
stejně tak i technikou, rychlostí a svým vnitřním světem lidí,
kteří ji tvořili. Od dětství jsem se
zajímal o dopravu, o tu veřejnou
– hromadnou. Nejprve o MHD
a jejich provozy a z nich přeskočil můj zájem na železnici, v níž
jsem se později odborně uvrtal na celý život. Systematicky
jsem se železnici začal věnovat
na vysoké škole, kdy jsem začal
pracovat ve všech provozních
funkcích vyjma strojvedoucího
a to mě bavilo. Při studiu na univerzitě jsem si tzv. osahal dráhu
zespoda, naučil jsem se poctivě
oboru, což se mi pak následně
hodilo, když jsem nastoupil na
generální ředitelství Českých
drah. Tam jsem se věnoval regionální dopravě, a protože
hovořím pěti jazyky, tak jsem
byl i zástupcem Českých drah

v různých institucích v Bruselu
a v Paříži.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Vstávám brzy, jsem na to zvyklý od 90. let, kdy jsem v provozu
jezdil a šichty začínaly mezi třetí,
čtvrtou ranní. Ráno mezi pátou
a sedmou se věnuji v podkroví
svého rodinného domu nerušeně
systematické agendě u počítače,
píšu a tvořím důležité věci a projekty. V půl osmé dávám děti do
školy, které vyzvednu z družiny odpoledne a rozvážím je po
kroužcích. Čas „mezi“ věnuji řízení firmy, poradám, schůzkám,
operativě a kontrolní činnosti.
Kancelář – centrálu KŽC mám
v sousední obci od mého bydliště,
takže to nemám mezi domovem
a kanceláří daleko a šetřím mnoho času na mrtvých přesunech po
Praze. Čas strávený v kanceláři
mi utíká rychle, protože musím
rozhodovat o x záležitostech na
různých úsecích, s nimiž přicházejí k řešení podřízení náměstkové. Musím tedy umět dopravu,
přepravu, ekonomiku, účetnictví, daně, opravárenství, údržbu,
provoz, správkárnu, odbavovací
systémy a samozřejmě věnuji
podstatnou část své každodenní
práce zákazníkům, což jsou objednatelé veřejné dopravy, např.
DUK, PID atp. Odpoledne a večer se rád věnuji dětem a rodině.
Představíte čtenářům ve
stručnosti společnost KŽC?
KŽC má tři části. Základem je
Klub železničních cestovatelů.

ných. A samozřejmě s láskou
a citem pečujeme o historická
vozidla, aby se udržela v dobré
kondici. U nás totiž pracují zejména lidé, které to baví a dělají
to rádi, nikoliv zaměstnanci,
kteří musejí chodit do práce jen
proto, aby se uživili. Ta radost
je dána tím, že máme vozidla
ČKD, Královopolské strojírny,
Moravskoslezské vagónky atp.
Čím dál více strojvedoucích,
vlakvedoucích a průvodčích se
k nám hlásí, protože je to prostě baví a protože si tzv. sáhnou
na pořádné poctivé lokomotivy
a motoráky.

To je de facto občanské sdružení,
vzniklo v roce 1985 pod křídly
„národní fronty“ jako sdružení
železničních fandů a hlavním
mottem bylo a dosud je procestovat všechny železniční tratě
ČR, SR a jednotlivých zemí Evropy. Z tohoto spolku vznikla
firma KŽC, s. r. o., která vlastní
kamenickošenovskou lokálku,
kde jezdí Kamenický motoráček
a tuto trať trvale zvelebuje a zachraňuje a opravuje. A pak je tu
ještě společnost KŽC Doprava,
s. r. o., která vznikla z KŽC, s. r.
o., a tam jsou vozidla a zaměst-

nanci. Na železnici působíme 15
let (od roku 2006), k dnešku má
KŽC Doprava 96 zaměstnanců,
vlastní 41 tažných a tažených
železničních vozidel (lokomotiv,
motoráků, vagonů). To hlavní
dění železniční, co je vidět, to je
o KŽC Dopravě. Na železničním
trhu jsme byli dříve, než většina ostatních dopravců, jejichž
zvučná jména zní dnes a denně
tiskem. My jsme skromní a hledíme si našeho řemesla železničního – provozu železniční
dopravy ke spokojenosti objednatelů, cestujících a i nás samot-

Nostalgické turistické linky se
těší velké oblibě. Proč myslíte, že
tomu tak je?
Především proto, že tvoří
ucelený systém, takový provozní soubor komplexní nabídky
v Ústeckém kraji. Mají dobrou
propagaci. Kraj dokázal včas
rozpoznat potenciál tratí pro turistickou dopravu (víkendovou)
a tratí pro všednodenní dopravu,
která není zase turistická. Tyto
linky jsou dobře marketingově
podporované a mají smysluplné jízdní řády, které jsou jednak
taktové, a za druhé provázané
s navazujícími spoji (autobusy, vlaky), takže cestující může
nechat doma auto, nemusí
přemýšlet, že se musí vrátit na
stejné místo a nemusí se obávat
dát si na výletě pivo. T-čkové
linky ukazují ostatním krajům
(dopravním systémům), kudy
kráčet dál v segmentu rozvoje
rekreační dopravy. Čím dál tím

více cestujících využívá k rekreaci železnici jako kapacitně silný
dopravní prostředek. Vlaky na T-linkách jsou něčím výjimečným,
ornamentalizujícím, zvláštním,
protože jsou zajišťovány historickými vozidly a v důsledku
toho samy o sobě přitahují lidi,
a tak se cesta vlakem stává cílem samotným. Důležité je, že
takto prezentované železniční
skvosty – historická vozidla, jsou
vlastně udržovány v provozu a to
jim nejvíce svědčí. Jsou aktivně
prezentovány veřejnosti a tím,
že jezdí a nestojí jako stacionární
exponáty, tak jim to svědčí a pomáhá. Provoz retro vozidly není
jen fenoménem sám o sobě, ale
poutá mladou generaci k technice a k provozu, dospělci zase
vzpomínají na mládí a připomínají si krásné chvilky dětství, kdy
tato vozidla jezdila. Nicméně
i zde se to už generačně posouvá
dozadu a i rodiče dnešních dětí
už nezažili tu pravou poctivou
železnici, takže si rádi připomenou její charakter např. na turistických linkách.
Vzkázal byste něco cestujícím?
Obdivujte spolu s námi v KŽC,
kteří o historická vozidla vzorně
pečujeme a jež se nám stala životní vášní, jejich krásu. Ať přinášejí radost nejen železničním
fandům, ale i nejširší veřejnosti.
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 mobilní aplikaci DÚKapka jezdí Výluka a oprava železniční trati na
Moldavu by měla být brzy ukončena
cestující už téměř tři měsíce
A
O

plikace DÚKapka slouží
k nákupu jízdného pro cestující krajskou veřejnou dopravou. Jízdenka platí v integrovaných autobusech, MHD, vlacích
a lodích po celém kraji. DÚKapku si od spuštění stáhlo téměř
osm tisíc cestujících.
„Spuštěním aplikace jsme
vyhověli nejen velkému zájmu
cestujících, pro které je cestování s jízdenkou v mobilu ideální
a praktickou alternativou klasického prodeje jízdenek u pokladny či u řidiče, ale také potřebám
moderního cestování a nakupování jízdenek. Spuštěním aplikace to ale nekončí. Budeme dále
pracovat na dalších vylepšeních
aplikace pro co nejjednodušší
cestování,“ řekl krajský radní
Marek Hrabáč.

Nejvíce zakoupených jednotlivých i časových jízdenek bylo
v květnu, kdy si cestující přes
aplikaci koupili téměř šest tisíc
jednotlivých jízdenek a 315 jednodenních síťových jízdenek,
které platí v rámci integrované
dopravy po celém kraji. Nárůst
je dán také probíhající turistickou sezónou na linkách DÚK,
kdy se nákup celodenní sítové
jízdenky za 140 korun turistům
vyplatí. Pro srovnání v dubnu
nakoupili cestující 3 325 jednotlivých jízdenek a 186 jednoden-

Lodě linky T91 poplují až do Roudnice

ních síťových. V meziměsíčním
srovnání jde o téměř 100% nárůst. Celkem se tedy prodalo téměř 10 tisíc jízdenek za 326 tisíc
korun.
Mobilní aplikace DÚKapka
umožňuje kromě nákupu jízdenek také vyhledávání spojení,
zobrazení aktuální dopravní situace, jako jsou mimořádnosti
na trati, výluky či zpoždění nebo
také zobrazení polohy spoje.
Jízdenku v mobilu zaplatí cestující jednoduše platební kartou.
Až budou dopravci dostatečně
technicky vybaveni kontrolovat jízdenky z mobilní aplikace
strojově, bude umožněn i nákup
časových vícedenních jízdenek.
Aplikaci DÚKapka si cestující
mohou stáhnout zdarma na App
Store a Google Play.

d začátku června platí na
základě projednání mezi
Správou železnic, státní organizací, Českými drahami, a. s.,
a Ústeckým krajem mimořádné
změny jízdního řádu na oblíbené
železniční turistické lince T8 na
Moldavu v Krušných horách.
Důvodem změn jízdních řádů
Moldavské dráhy je uvolnění
kapacity kolejí pro umožnění rychlého návozu materiálu
nákladním vlakem pro opravu
poškozené trati. Bez těchto dočasných omezení by se muselo
počítat s výrazným prodloužením délky opravy nesjízdného
úseku trati na Moldavu.
Vlakové spoje Dopravy Ústeckého kraje v úseku Most – Hrob
– Moldava v Krušných horách
jsou aktuálně zrušeny a je zde

zavedena náhradní autobusová
doprava (NAD) s možností přepravy jízdních kol. Z oběhových
důvodů autobusy neobsluhují
zastávky Střelná v Krušných
horách a Dubí. Vlakové spoje na
Moldavu ze směru od Ústí nad
Labem jsou ukončeny/výcho-

zí v Teplicích a v úseku Teplice
– Dubí – Moldava v Krušných
horách je zavedena NAD taktéž
s možností přepravy jízdních
kol. Předpoklad obnovení běžného provozu na lince T8 na
Moldavu v Krušných horách
bude od soboty 3. července.

První červencovou sobotu by se měl na linku T8 vrátit vlak.

Přeshraniční veřejná doprava do Saska a noční krajské spoje se plně obnovily

U

končení koronavirových
omezení a následné uvolňování opatření přineslo i obnovení přeshraniční veřejné
dopravy z Ústeckého kraje do
Saska. Od 31. května nejprve
začala jezdit v celé trase do té
doby přerušená autobusová linka 398/360 Teplice – Altenberg
– Dresden.

Od 5. června pak došlo k obnovení provozu mezinárodní dopravy na autobusových linkách 401
Rybniště – Ebersbach, 435 Česká
Kamenice – Schmilka, 452 Verneřice – Bahratal, 521 Litvínov
– Olbernhau, 583 Vejprty - Annaberg-Buchholz a na vlakové lince
RE20 Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín – Dresden.

Zároveň se obnovil do té doby
pozastavený provoz nočních autobusových linek v rámci Ústeckého
kraje, tedy autobusů 410 Varnsdorf - Lobendava, 432 Libouchec
– Labská Stráň, 451 Suletice –
Krásný Les, 623 Bohušovice nad
Ohří - Verneřice, 801 Ústí nad Labem - Krupka, 802 Dubí – Teplice
– Soběchleby a 803 Teplice – Osek.

Na posledních dvou koronavirem omezených linkách do Německa – na autobusové lince 588
Chomutov – Marienberg a na Vejprtské horské dráze (železniční turistická linka T7 z Chomutova do
Cranzahlu) se provoz plně obnovil
od 26. června. Všechny přeshraniční i noční spoje Dopravy Ústeckého kraje jsou tak již v provozu.

Tipy na výhodné cestování veřejnou dopravou do Prahy a Středočeského kraje

M
V červenci a srpnu poplují lodě DÚK linky T91 nejen mezi Ústí
nad Labem a Litoměřicemi, ale až do Roudnice nad Labem. Na pravidelné prodloužené plavby v úseku mezi Litoměřicemi a Roudnicí
se můžete vydat o všech prázdninových sobotách a v srpnu i během
všech pondělků. Během prázdninových úterků, střed, čtvrtků a pátků
jsou plavby lodní linky T91 prodlouženy z Litoměřic do přístaviště Křešice-Nučnice a zpět.

áme pro Vás několik tipů,
jak výhodně cestovat mezi
Ústeckým krajem a Prahou nebo
sousedním Středočeským krajem. Leckdy levněji než jízdenka
dopravce vychází totiž kombinace integrované jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
a integrované jízdenky Pražské
integrované dopravy (PID).
Tarif PID platí podobně jako
tarif DÚK v integrovaných
MHD, linkových autobusech,

v osobních vlacích i v rychlících. Při kombinaci obou tarifů
tak můžete cestovat nejen mezi
oběma kraji, ale využít platnost
jízdenky i pro cestování integrovanou MHD. Pozor si musíte dát jen na mezinárodní vlaky
EuroCity mezi Děčínem, Ústím
a Prahou, těmi cestovat na regionální integrované jízdenky bohužel nejde.
Pokud překračujete hranici
krajů v osobním vlaku, kupte

si jízdenku DÚK do poslední
stanice, která spadá do systému DÚK a z té pokračujte dál
na jízdenku PID. PID a DÚK
se na některých tratích u hranic
obou krajů překrývají, takže je
často na výběr i více stanic, ve
kterých můžete jízdenky navázat. Pokud překračujete hranici krajů v rychlíku, je jízdenky
DÚK a PID možné navázat jen
tam, kde rychlík zastavuje. Při
cestě do Prahy jsou to Roudnice

nad Labem nebo Hněvice, při
cestě vlakem po pravém břehu
Labe na Lysou nad Labem jsou
to Mělník nebo Štětí. Pokud překračujete hranici krajů v integrovaných autobusech, je to situace, se kterou se můžete setkat
hlavně v okolí Roudnice nad
Labem nebo Mělníka. Jezdí zde
autobusy obou systémů (DÚK
i PID) a všechny jsou vzájemně
integrované - můžete zde tedy
cestovat na oba typy jízdenek.

Ústecký kraj

4

červen 2021

Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality
V

červnovém vydání vám
představíme další regionální výrobky certifikované regionální značkou v Ústeckém kraji
a také například tip na sportovní
akci.

Cross Parkmaraton - Cross
Parkmaraton je akce, která přes
ryzí zážitek poukazuje na atraktivitu Šluknovského výběžku
a Národního parku České Švýcarsko. Cross Parkmaraton je
součástí Dne Českého Švýcarska, který doprovází zajímavý
kulturní program. Závodníci se
registrují z celé České republiky i ze zahraničí. Během dne
se propojují různorodá spole-

čenství lidí, která by se asi jinak
málokdy propojila. Díky štafetovým závodům se utužují i vztahy
v lokálních firmách, které se na
závody společně připravují. Běžecký závod podporuje svými
produkty i řada místních výrobců, proto je tato akce hrdou nositelkou značky ČESKOSASKÉ
ŠVÝCARSKO regionální produkt®. Za účelem závodu bylo ve
spolupráci s místním regionálním pivovarem vyrobeno speciální pivo. Místní kovář vyrábí
originální medaile, za kterými
běžci jezdí z daleka jako za trofejí, která se nedá nikde získat,
krásnolipská čokoládovna vyvinula čokoládové podrážky, které
jsou sladkým překvapením pro
sportovce. Přátelé, běžci, zveme
Vás do Krásné Lípy 28. 8. 2021,
do centra Národního parku České Švýcarsko na 12. ročník běhu.
Přípravy běží v plném proudu
tak, abyste si celý den mohli společně s ostatními užít a načerpat
energii v krásném kraji. Ať nám
to běhá!

onální produkt®. V nabídce je
více než 20 druhů zmrzliny, na
pultu jsou aktuálně vždy 4 druhy. Oříškové zmrzliny jsou vyráběny z ořechových past, sorbety
ze skutečného ovoce nebo ovocného pyré a cukry jsou minimalizovány tak, jak to jen jde pro
zachování dobré chuti a konzistence zmrzliny.
u Chomutova. Při výrobě se nepoužívají barviva, ochucovadla,
chemické příchutě ani práškové
zmrzlinové směsi. Základní suroviny pro výrobu zmrzliny jsou
mléko, smetana, tvaroh, jogurt,
med a ovoce, které jsou převážně od výrobců z našeho i sousedních krajů. Celková koncepce
rodinné potravinářské firmy se
točí kolem tématu nabídnout
co nejkvalitnější produkty, proto byla zmrzlina certifikována
značkou KRUŠNOHOŘÍ regi-

Levandulové sušenky a kulinářská levandule z Klapého letošní rok zahajuje levandulová

sezóna velkým kvetením levandule v zahradě Anette v Klapém.
Zahrada se otevře na celý měsíc, pro relaxaci, nákupy a občerstvení. Zavřeno bude pouze
v pondělí a ve státní svátek 5. 7.
Levandule bude v červenci v plném květu a proběhne i její sběr
čerstvých svazků. V zahradě je
mnoho květinových koutů, kde
je možné se vyfotit a také se in-

Zmrzlina od Zrcadla - poctivá řemeslná špachtlovaná
zmrzlina ze skutečného ovoce
a farmářského mléka, zmrzlina z nejkvalitnějších základních surovin vyráběná v Březně

spirovat dekoracemi z levandule. Návštěvníci se mohou projít
po chodníku pro bosé nohy. Majitelka zahrady nabízí také máslové sušenky „LAVANDULKY“. Jsou vyrobené ruční prací,
připravené a pečené dle tradiční
receptury maminkou majitelky,
levandule pochází z vlastní Levandulové zahrady z Klapého,
kde celý postup pěstování až po
sklizeň je ruční práce. Levandulová zahrada v Klapém, aktivity
a výrobky s levandulí byly certifikovány značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

ALEnt ZLoun Indian Pale Ale.
Další piva se vaří příležitostně,
například velikonoční 12° Kopřivový pomohod ZLoun nebo
medový Vánoční Méďa ZLoun.
Srdcem pivovaru je varna, která
je součástí pivovarské restaurace a sládek, je-li přítomen, rád
provede exkurzí všemi provozy.
Pivo z Loun bylo certifikováno
značkou POOHŘÍ regionální
produkt®.

Pivo ZLoun - sládek Radek
Taraba vaří piva původních receptur z přírodních surovin bez
použití chemických přísad v pivovárku Pivo ZLoun. Na čepu
je stále pět druhů piv a jsou to
10° ZLoun světlé výčepní pivo,
11° JanTar ZLoun polotmavý speciální ležák, 12° Tvrďák
ZLoun světlý ležák, 13° Lyon
tmavý speciální ležák a 15°

FORPOLIS: otevřená platforma pro diskuze napříč Cestami Českého středohoří, cestami chutí, vůní, řemesly
akademickým, soukromým i veřejným prostorem
Cesta ŘEMESEL Českého středohoří
okální výroba, místní suroviny, kvalita, ruční

L

V

Ústeckém kraji, na půdě Fakulty sociálně
ekonomické UJEP v Ústí nad Labem, vznikla
otevřená neformální diskuzní platforma Forpolis.
Jejím účelem je sdružovat aktéry z různých oborů,
jako je např. geografie, sociologie, regionalistika
nebo filosofie.
Platforma není nijak vyhrazená, účastníci do ní
přicházejí z různých sektorů, ať už z akademického, podnikatelského nebo veřejného. Platforma
Forpolis vznikla za podpory Ústeckého kraje v lednu 2020, nemá vlastní právní subjektivitu a je úzce
navázána na Katedru regionálního rozvoje a veřejné správy na FSE UJEP v Ústí nad Labem.
„Ústecký kraj je do činnosti platformy zapojen
prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje,
jehož zájem leží především u strategického plánování, regionálních disparit, identity, rozvoje
urbánního a rurálního prostředí a příbuzných témat,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Ing. Michal Kučera.
Setkávání platformy probíhá pravidelně mezi
stálými členy, přičemž několikrát do roka se koná
i setkání širší skupiny lidí ve formě přednášek
s diskuzemi. Obsahem jsou veřejná témata, která
pomáhají rozvíjet veřejný prostor, interakci mezi
lidmi, zvyšovat participaci ve věcech veřejných
atd. Momentálně jsou diskuze zaměřeny na čty-

ři oblasti: člověk v obci a ve společenství, veřejný
prostor, krajina a jejich proměny, inovace a konkurenceschopnost nejen ve veřejné správě a kultura,
historie, dědictví.
Pro činnost Ústeckého kraje v oblasti regionálního rozvoje je platforma Forpolis přínosná
především v tom, že reflektuje témata, která mají
víceoborový charakter, a dokáže je diskutovat ve
vztahu k území celého kraje. Například Ústecký
kraj je jedním ze tří v Česku, který aktuálně stojí na
prahu transformace, jejíž dopad nebude jen v ekonomice, ale také ve společnosti. Tuto provázanost
dílčích změn a jejich dopad na praktické otázky
v obcích, městech, aglomeracích i volné krajině je
třeba diskutovat napříč obory, sektory i vertikálními a horizontálními strukturami, pro což je Forpolis ideálním místem.
Pozvánky na akce nebo i zajímavosti ze světa
regionálního rozvoje prezentuje Forpolis na svých
webových stránkách www.forpolis.cz.

práce, originalita – to jsou základní charakteristiky pro výrobky, produkty, služby a zážitky,
které nesou označení ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
Jednotlivé výrobce můžete osobně navštívit
nebo si jejich výrobky zakoupit buď na jejich e-shopech, ve vybraných infocentrech, nebo v kamenných obchodech. Vydejte se do dílen a obchodů
regionálních výrobců. U většiny z nich stačí jen zaklepat na dveře, někde je lepší si dopředu zavolat.
Zažijte místní atmosféru na vlastní kůži.
Podrobnosti o nových turistických produktech
destinační agentury České středohoří, zaměřených na regionální produkci, najdete na: www.
stredohori.cz/rz
Cesta CHUTÍ A VŮNÍ Českého středohoří
Vydejte se objevovat lokální gastronomii přímo k samotným výrobcům a ochutnejte České
středohoří všemi smysly. Místní krajina nenabízí jen řadu pěších tras a výlety za památkami,
ale také zážitky spojené s návštěvou lokálních
výrobců a producentů. Jak vypadá tradiční řemeslo, jak vznikají ručně dělané výrobky, jak
chutnají a voní lokální potraviny? To vše se
dozvíte na kulinářské CESTĚ CHUTÍ A VŮNÍ
ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ.

Vydejte se do místních dílen za tradiční ruční
výrobou a přineste si krásný dárek či suvenýr.
Návštěva Českého středohoří nemusí být vždy
jen pěší túra nebo výlet za památkami, ale jsou
to také zážitky spojené s návštěvou lokálních výrobců a producentů. Jak vypadá tradiční řemeslo, jak vznikají ručně dělané výrobky, jak to voní
v místních výrobnách? To vše se dozvíte na CESTĚ ŘEMESEL ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ!

Jedna z cest Českým středohořím zavede
návštěvníky letos v září také pod vrch Hlinná u Litoměřic, kde se bude konat tradiční akce pro rodiny
s dětmi nazvaná „Slavnosti pastvin“. Návštěvníci si
vyzkouší lidová řemesla a hlavně zažijí kontakt s domácími i divokými zvířaty. Akce se též zaměřuje na
podporu lokálních výrobců a jejich produktů, přibližuje práci místních ekologických a uměleckých spolků.

Kůrovec ničí porosty nejen v turisticky vytížených oblastech regionu
N
a Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnilo
1. zasedání Kůrovcového kalamitního štábu, který zřídila
Rada Ústeckého kraje. Jednání
se zúčastnila náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková,
radní pro oblasti regionálního
rozvoje, zemědělství a rozvoje
venkova Michal Kučera a přizvaní hosté.
Hosté v rámci jednání prezentovali činnost organizací, jichž
jsou zástupci. V návaznosti na
kůrovcovou kalamitu dále proběhla identifikace problémů,
s kterými se správci a vlastníci
lesů setkávají a v následujících
letech budou setkávat. Jde zejména o neochotu/nečinnost
některých vlastníků lesů při
zpracovávání lýkožroutem napadených porostů, požadavků
orgánů ochrany přírody na ponechávání stojících suchých/
odumřelých stromů (zejména
ve vztahu k bezpečnosti pohybu
osob v lesích), neinformova-

nost občanů a návštěvníků lesů
o nutně probíhajících činnostech, snížení retence vody v lesích, vysoké stavy zvěře, které
jsou limitujícím faktorem jak
pro umělou, tak i přirozenou obnovu lesů atd.
Z diskuze a z prezentovaných
dat vyplynulo, že největší výskyt
kůrovcem napadených porostů
je především v oblastech Děčínska, Rumburska, Litoměřicka,
ale lokálně i na Chomutovsku.
U prvních tří oblastí se bohužel jedná o turisticky velmi
navštěvované oblasti (Labské
pískovce, Národní park České
Švýcarsko, Lužické hory, České
středohoří).
Ze strany náměstkyně hejtmana Lubomíry Mejstříkové
bylo navrženo, že Ústecký kraj
bude prostřednictvím médií, ale
i svých zřizovaných společností (např. Doprava Ústeckého
kraje) či obecně prospěšných
společností, kde je Ústecký kraj
zakladatelem či spoluzaklada-

telem (např. Destinační agentura České středohoří, České
Švýcarsko), informovat občany
a návštěvníky kraje jednak o stavu v konkrétních lokalitách,
možných omezeních, důvodech
těchto omezení, ale i o možných
rizicích. „Tyto informace budou
ze strany Ústeckého kraje sdíleny s místními samosprávami,
ale i provozovateli a správci sítí,
komunikací,“ uvedla Mejstříková s tím, že hejtman Ústeckého
kraje Jan Schiller vyvine iniciativu za účelem získání finančních
prostředků pro likvidaci následků kůrovcové kalamity.
Další zasedání Kůrovcového
kalamitního štábu se bude konat nejpozději ve třetím čtvrtletí
roku 2021, kdy by měly být již
k dispozici částečné informace o množství zpracovaného
kůrovcového dříví z letošních
rojení a dále informace o vývoji a rozsahu napadení dalších
smrkových porostů na území
Ústeckého kraje.

Kůrovcového kalamitního štábu se účastnil například Norbert Buchta (vlevo) z oddělení ochrany lesa
Ministerstva zemědělství.

Ústecký kraj
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Mladí lodníci mají učebny na vodě
V

děčínském přístavu v Rozbělesích kotví zmodernizovaná dílenská loď, jež poslouží
pro výuku žáků Střední školy
lodní dopravy a technických řemesel Děčín. Tuto unikátní loď
slavnostně uvedl do provozu

mimo jiné i Tomáš Rieger, radní pro oblast majetku a investic.
Železný kolos je v majetku právě
Ústeckého kraje.
Celkové náklady na modernizaci přišly téměř na 33 milionů
korun. „Žáci mají k dispozici

několik dílen a multimediální
učebnu. Zároveň na sobě žáci
předvedli nové školní uniformy
z dílny výtvarníka Česlava Jaroše,“ uvedla ředitelka školy Jana
Férová. Díky této rekonstrukci
má škola všechna platná povo-

lení pro trvalé stání v zimním
přístavu Rozbělesy a neporušuje tím žádné hygienické ani jiné
předpisy pro výuku žáků.
Loď byla vyrobena v Polsku
v roce 1986. Je to zázemí pro
odborný výcvik v ČR jedinečné-

Zázemí lodi, kde se žáci učí.

V roce 1986 byla loď ve výrobě v Polsku.

Žáci mají speciální uniformy z dílny výtvarníka Česlava Jaroše.

ho oboru Lodník a Ústecký kraj
ji pro školu zakoupil v rámci
konkurzní podstaty v roce 2004.
„Lodník je také jediný obor
v našem státě, který prošel evropským auditem a srovnal svůj

vzdělávací program s ostatními
lodními školami. Díky tomu je
našim absolventům automaticky udělována kvalifikace „Matrose“ i pro řeku Rýn,“ doplnila
ředitelka děčínské školy.

Otevřené dveře vytváří žákům životní styl, ví ředitel lesnické školy ve Šluknově Největší školu v Mostě navštívila

D

elegace z Ústeckého kraje v čele s radní
pro školství, mládež a tělovýchovu Jindrou Zalabákovou navštívila Střední lesnickou a odbornou školu Šluknov. Spolu s radní
přijel do nejsevernější střední školy v republice také Zdeněk Plecitý, zastupitel kraje
a předseda Výboru pro zemědělství a venkov
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Během celodenní návštěvy seznámil ředitel instituce Rudolf Sochor návštěvu s historií lesnické školy, se složením studijních
a učebních oborů a také s problémy místního
lesního průmyslu. Provedl je také po arboretu a školní střelnici.

Poté následovala diskuze, která byla vedena k mnoha problémům školství. Důležitá
byla rozmluva o skladbě učebních oborů, zejména pak těch, které poskytují nižší střední
odborné vzdělání (obory kategorie E). V případě lesnické školy jde o lesnické práce a pečovatelské služby. Tyto obory mají na Šluknovsku významnou roli nejen vzdělávací, ale
i výchovnou.
„Myslím, že nejdůležitější bylo seznámit
návštěvu s myšlenkou školy - otevíráme dveře do budovy a vytváříme životní styl našich
žáků a budoucích absolventů,“ uvedl ředitel
školy Rudolf Sochor.

radní Jindra Zalabáková

V

Ředitel školy Rudolf Sochor (vpravo)
přivítal ve Šluknově Jindru Zalabákovou, radní
pro oblast školství a Zdeňka Plecitého, předsedu Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK.

Obor záchranář končí. Poslední absolventi se loučili na heliportu

Z

a přítomnosti rodičů a přátel se na heliportu Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje uskutečnilo
slavnostní vyřazení posledních
absolventů oboru Diplomovaný
zdravotnický záchranář.
Zároveň proběhlo i rozloučení
s oborem, který po dvaceti sedmi letech končí na Vyšší odbor-

né škole zdravotnické a Střední
škole zdravotnické v Ústí nad
Labem. V současnosti je možné
jej studovat pouze v akreditovaných programech na vysokých
školách.
Ředitelka školy Miroslava
Zoubková mimo jiné poděkovala za aktivní spolupráci vedení
Zdravotnické záchranné služby

Ústeckého kraje, které téměř tři
desítky let bezplatně umožňovalo odbornou praxi studentů
ve výjezdových skupinách všech
základen Ústeckého kraje i na
operačním středisku a uvolňovalo ty nejlepší odborníky z řad
zaměstnanců k výuce odborných
předmětů včetně praktických
cvičení.

Kromě teoretické výuky a odborné praxe probíhala spolupráce mezi školou a záchrannou službou i na akcích pro
veřejnost, na profesionálních
cvičeních a ve tříletém česko-německém přeshraničním projektu. Celá řada záchranářů je
bývalými studenty školy a jejich
přítomnost na slavnostním aktu
byla nostalgickou připomínkou
ubíhajícího času.

Každý z absolventů dostal
také odznak s názvem vystudovaného oboru. Foto: 2x VOŠZ a SŠZ

Závěrečné foto absolventů s helikoptérou nesmělo chybět.

yšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední
pedagogická
škola a Střední zdravotnická
škola Most, p. o., přivítala radní
Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindru Zalabákovou.
Ředitelka školy Jitka Hašková představila komplex vyšší
odborné školy a třech středních
škol, který je umístěn ve třech
budovách včetně domova mládeže. K budově vyšší odborné
školy, obchodní akademie a pedagogické školy byl nedávno zrekonstruován a do užívání předán
víceúčelový venkovní sportovní
areál pro výuku tělesné výchovy
žáků a studentů školy, tak i pro
pronájmy sportovním fanouškům.
Radní Jindra Zalabáková se
detailně seznámila i s projektem
dalšího investičního záměru,
vybudování eventového sálu,
školní auly. Využití by našla nejenom pro výukové účely, které
navštěvuje více jak tisíc žáků
a studentů denní a dálkové formy vzdělávání, ale i pro výtvarné
vernisáže, hudební a dramatické
projekty z dílny žáků a studentů
školy.

V budově vyšší a střední zdravotnické školy se radní Zalabáková zajímala o právě probíhající
rekonstrukci tělocvičny a plaveckého bazénu: „Zaujala mě upravená školní zahrada, moderně
vybavené odborné učebny pro
výuku předmětů ošetřovatelství
a první pomoci. Byla jsem přítomna při výuce předmětu První
pomoc žákyň 1. ročníku oboru
vzdělání Praktická sestra. Z krátké modelové situace automobilové nehody bylo zřejmé, že děvčata
mají zájem naučit se dovednosti
pro běžný život a umí si poradit
při záchraně života člověka.“
Během návštěvy probíhala
diskuse tematicky zaměřená na
různé oblasti chodu školy, zejména aktuálně probíhající přijímací
řízení, režim organizace vyšší
odborné školy, jak po stránce odborně vzdělávací, tak po stránce
personální. „Rovněž byly projednávány otázky způsobu distanční výuky, vybavenost školy pro
odborné vzdělávání, projektová
činnost a program ERASMUS+,
uplatnitelnost absolventů všech
čtyř škol, spolupráce s institucemi, organizacemi a především
vysokými školami regionu,“ doplnila informace z návštěvy ředitelka školy Jitka Hašková.

Radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
Jindra Zalabáková (vpravo) při návštěvě mostecké školy.

Žáci z Ústeckého kraje znají rizika internetu
S
moderní dobou, jejíž nedílnou součástí jsou Smart
technologie a internet, je nutné
dbát nejen na kybernetickou
bezpečnost jako takovou, ale
také na kybernetickou gramotnost. Obojím se zabývá řada
publikací i projektů. Do jednoho
takového je zapojen i Ústecký
kraj, který se v rámci projektu
„Kraje pro bezpečný internet“
snaží šířit osvětu převážně mezi
dětmi a mládeží. Stejně jako
v minulých letech se i letos mohli
žáci základních a středních škol
Ústeckého kraje s tímto projektem zúčastnit soutěžních kvízů
a vyhrát hodnotné ceny.

Projekt „Kraje pro bezpečný
internet“ je zaštítěn Asociací
krajů České republiky. Každoročně jsou v jeho rámci organizovány soutěžní on-line kvízy
ve třech kategoriích, a to kvíz
pro žáky od 8 do 12 let, kvíz pro
žáky ve věku od 13 let a dále tzv.
Kvíz PLUS. Slavnostní předání
cen vítězům soutěže proběhlo
na Krajském úřadě Ústeckého
kraje. S ohledem na omezení

související s epidemickou situací se slavnostního aktu zúčastnil
omezený počet osob. Ceny výhercům předala radní pro oblast
školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková a zástupce firmy
Microsoft Miroslav Dvořák.
V rámci krajského kola první
příčku v kategorii 8 až 12 let obsadil Jakub Čejka ze Základní
školy Budyně nad Ohří. V kategorii 13 let a více zvítězila Adéla
Kostyánová ze Střední odborné
školy energetické a stavební,
Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov. V kategorii Kvíz PLUS byl
nejúspěšnější Raouf Alazani

ze Základní školy s rozšířeným
vyučováním informatiky a výpočetní techniky v Teplicích,
druhou příčku obsadila Eliška
Dudeková a třetí Jan Čapek,
oba ze Střední odborné školy
energetické a stavební, Chomutov.
„Gratuluji všem výhercům
a děkuji jejich pedagogům a rodičům, kteří je vedou k tomu,
aby se dobře orientovali na internetu, znali jeho pozitiva a negativa a v souvislosti s tím uměli
kriticky uvažovat. V dnešní době
plné moderních technologií je
nutné, aby se děti na internetu
chovaly bezpečně. Je proto skvě-

Zleva: zástupkyně firmy GORDIC Adéla Chaloupecká, vítěz Kvízu PLUS
Raouf Alazani, radní Jindra Zalabáková, zástupce firmy Microsoft Miroslav Dvořák a ředitelka teplické základní školy Marcela Prokůpková.

lé, že je Ústecký kraj zapojen
do projektu, jehož smyslem je
podpora prevence v oblasti elektronické bezpečnosti mládeže

a preventivní aktivity snižující
míru elektronické kriminality na
území jednotlivých krajů,“ sdělila radní Jindra Zalabáková.
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V Ústeckém kraji mají obce zájem až o 33 autobusů na vodík
A

ž 33 autobusů a 50 zařízení
komunální techniky s vodíkovým pohonem. Taková je
aktuální poptávka obcí a měst
v Ústeckém kraji do roku 2030
podle šetření, které provedly
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Inovační centrum
Ústeckého kraje letos mezi únorem a dubnem v rámci činnosti
Vodíkové platformy ÚK. V regionu se také plánují prozatím tři vodíkové plničky – dvě v Litvínově
a jedna v Ústí nad Labem.
Největší zájem o vodíkem poháněné autobusy mají samotné

krajské město Ústí nad Labem
a Dopravní společnost Ústeckého kraje. Oba subjekty plánují
do roku 2030 pořídit po 15 vozech. Dva vodíkové autobusy by
rádi vyzkoušeli v Kadani a jeden
v Duchcově.
Zájem o zařízení komunální
techniky poháněné vodíkem je
ještě o něco větší. Města a obce
na Kadaňsku uvažují o 15 kusech, na Litoměřicku o deseti
a i obce a města na Teplicku si
dokážou využití vodíku představit u devíti zařízení. Zájem
ale mají i na Ústecku, Děčínsku,

Žatecku a Rumbursku.
„Vodík jako alternativní, ekologické palivo pro veřejnou
dopravu a komunální techniku
je perspektivní. Vzniká tu v průmyslu jako vedlejší produkt a je
škoda ho nevyužít. Když bude
do budoucna ještě zelený, jedině
dobře. Jsem rád, že obce v našem regionu se nebojí myslet
odvážně a inovativně, a přitom
s ohledem na životní prostředí,“ komentoval výsledky ředitel
ICUK Martin Mata.
Plánovaná potřeba vodíku pro
provoz těchto autobusů a zaříze-

ní by do roku 2030 ročně dosahovala více než 96 tun vodíku.
„Ústecký kraj je prvním českým regionem, který se zařadil
mezi evropská vodíková údolí.
Nyní připravujeme vodíkovou
strategii, která popíše potřeby
regionu a konkrétní kroky od výroby přes distribuci až po využití
vodíku, např. právě pro veřejnou
dopravu. Šetření realizované
ve městech a obcích je jedním
z podkladů,“ doplnila Gabriela
Nekolová, předsedkyně krajské
tripartity a koordinátorka Vodíkové platformy Ústeckého kraje.

V regionu je o tyto autobusy velký zájem.

Udělejme tečku za koronavirem! V Ústí dostali dávku vakcíny hejtman i ministr Vojtěch
Pokračování ze strany 1
V neděli 13. června podstoupil v ústeckém centru společně
s manželkou vakcinaci první
dávkou i ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch. „Očkování proti
COVIDU-19 jednoznačně podporuji, je to ta správná cesta,
jak se s touto nemocí vypořádat.
A mé rozhodování, kde se nechám naočkovat, bylo jasné –
právě toto velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem
jsem jako předseda představen-

stva Krajské zdravotní otevíral,“
řekl ministr Vojtěch.
„Očkujeme denně více než
1000 klientů. Očkování probíhá plynule a lidé si chválí, že
nemusejí čekat. Kromě našich
zaměstnanců nám ve velkokapacitním očkovacím centru pomáhají studenti, městští strážníci
a dobrovolní hasiči,“ řekla Markéta Svobodová, hlavní sestra
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.

Velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem:
Bývalá budova Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (bývalý
rektorát)
Očkovací místo 1 – Menza, jídelna v 1. NP, budova UJEP
Očkovací místo 2 – Tělocvična, budova UJEP – vchod z parkoviště
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00 až 18:00 hodin.
Množství očkovaných, u nichž
vakcinace vyvolala nežádoucí reakci, je podle ní nepatrné. „Je to
velice výjimečné, v řádu promile,
což představuje asi jednoho až

dva lidi denně. Proto se přijďte
proti nemoci COVID-19 očkovat a udělejte pro svou imunitu
maximum,“ vyzývá hlavní sestra
ústecké nemocnice.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má za sebou první dávku.

Studia šitá na míru Ústeckému kraji UJEP pro region

R

ole Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem v Ústeckém kraji se odráží nejen v rozvojových a vědeckých projektech, které aktuálně realizuje,
ale také ve studijních programech, které přímo pro kraj připravuje a úspěšně akredituje.
Za poslední tři roky UJEP
akreditovala a studentům nabídla
desítky nových studijních programů cílících na vzdělávání budoucích odborníků pro oblasti, které
jsou v severočeském regionu
z hlediska poptávky po kvalifikované pracovní síle nejpalčivější.
„Pokud se zaměříme zejména
na fakulty generující absolventy
uplatnitelné v technicky či technologicky zaměřených profesích,
můžeme od roku 2019 sledovat
jasný trend nástupu programů
pro praxi či aplikaci teoretických
odborných znalostí,“ uvedla prorektorka pro studium UJEP dr.
Alena Chvátalová.
V této oblasti zřetelně „akreditačně“ vévodí Fakulta strojního
inženýrství UJEP, která v loňském roce připravila k akreditaci
hned deset nových studijních
programů. Z nich zejména bakalářské programy Řízení jakosti
a Konstrukce strojů a zařízení
či navazující magisterské Produktové inženýrství a Inženýr-

ská mechanika automatizace
spadají právě mezi ty v našem
regionu potřebné.
Taktéž Přírodovědecká fakulta
UJEP v posledních letech úspěšně akreditovala studijní programy
s profilem absolventa přímo pro
personální posílení Ústeckého
kraje v oblasti exaktně orientovaných profesí. Z roku 2019 je to
např. bakalářský program Matematika ve firmách a veřejné
správě a z roku 2020 navazující
magisterské programy Aplikované plazmové technologie,
Učitelství informatiky pro SŠ,
specifické studijní plány Aplikovaná biologie a ekologie a Experimentální a buněčná biologie
ve studijním programu Biologie
či dokonce doktorský studijní
program Geografie transformací. Posledně zmíněný je ideálním
vzdělávacím základem pro chystaný operační program Spravedlivá transformace, který by měl přispět k transformaci našeho kraje
z uhelného na kreativní či chytrý.
Fakulta životního prostředí
UJEP naplňuje svoji roli v kraji
vzděláváním i projekty zaměřenými na ochranu životního
prostředí. Společně s PřF má
akreditovány studijní programy
Aplikovaná
geoinformatika
(bakalářský) a Analytická che-

mie životního prostředí a toxikologie (navazující magisterský).
„Samotná fakulta životního
prostředí v roce 2020 akreditovala bakalářský studijní program
Ochrana životního prostředí
obsahující v tomto smyslu zajímavý studijní plán Technologie
ochrany životního prostředí
a navazující magisterský program Technologie pro ochranu
životního prostředí se studijními plány Environmentální technologie či Odpadové a oběhové
hospodářství,“ upozornila prorektorka.
Nemalou měrou pomůže rozvoji tohoto kraje také doktorský
studijní program Regulace a behaviorální studia, který se v roce
2020 podařilo úspěšně zařadit do
nabídky studia Fakultě sociálně
ekonomické UJEP. Podobně je
vnímán také bakalářský studijní
program Pedagogické fakulty
UJEP z roku 2020 Andragogika.
„Zvláštní pozornost si zaslouží Fakulta zdravotnických studií
UJEP, která potvrzuje čím dál víc
svoje opodstatnění nejen v tomto
kraji, ale obecně ve společnosti. Aktuální pandemická situace
ještě více zviditelnila potřebu
početné a kvalifikované základny
zdravotníků,“ uvádí rektor UJEP
doc. Martin Balej.

Na FZS UJEP se v té souvislosti podařilo velmi rychle zakreditovat nové bakalářské a navazující magisterské programy. Z let
2019–2020 se jedná zejména
o Bc. studijní programy Pediatrické ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a Radiologická asistence a navazující Mgr.
programy Učitelství odborných
předmětů pro zdravotnické
školy a Organizace a rozvoj
zdravotnických zařízení.
Zpracovala: Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí

V Ústí nad Labem se vyplatí studovat. Foto: archiv UJEP

Ředitel psychiatrické léčebny v Petrohradu
provedl hejtmana celým areálem

P

sychiatrickou léčebnu v Petrohradě na Lounsku, která je krajskou příspěvkovou organizací, poctil svou návštěvou hejtman Ústeckého
kraje Jan Schiller. S ním přijel do Petrohradu
také Radim Laibl, radní pro oblast zdravotnictví, Milan Rychtařík, předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje a Petr
Severa, vedoucí odboru zdravotnictví.
Ředitel Psychiatrické léčebny Petrohrad Ladislav Henlín provedl návštěvu z kraje celým
areálem a seznámil je s každodenním provozem a plány do budoucna. Hejtman si prohlédl
jak venkovní prostory, zahradu, ergoterapii, tak
i vnitřní společenské prostory, lůžkové oddělení
žen a mužů. Zajímal se také o provoz léčebny
z pohledu ekonomiky a poskytovaných služeb.

Hejtman (druhý zprava) navštívil v léčebně i terapeutickou dílnu.

Kunfalvi: Poctivé řemeslo a jeho podpora má stále smysl

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?
Symbol vyhoření v zaměstnání.
Neměla jste obavu z rizika?
Nejtěžší bylo se rozhodnout.
Ale co je vlastně riziko? Je to
strach a limity, které nám vytváří

naše hlava. Syndrom vyhoření
mě naučil, že co tě nezabije, to tě
posílí. A v neposlední řadě mám
skvělého muže, který mě hodně
podpořil a podporuje i nadále.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Jsem spíše kreativní člověk,
a co mě zdržuje a nebaví, jsou
administrativní záležitosti. Bez
toho to ale nejde.

Jméno a příjmení:

Jana Kunfalvi

Vzdělání
(typ a obor):

střední průmyslová škola textilní,
obor oděvnictví

Místo podnikání:

Ústí nad Labem

Předmět podnikání:

Textilní ateliér (upcyklace oděvů, návrhy,
šití i z nových materiálů)

Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, rozhodla jsem se již dříve. A až následně jsem se v Inovačním centru Ústeckého kraje
dozvěděla, že bych si mohla
zažádat na Krajském úřadu Ústeckého kraje o finanční podporu. Jsem ráda, že tato možnost
existuje a částečně tak usnadní
začátek podnikání.
K čemu jste dotaci především využila?
Na částečné vybavení textilní
dílny a k nákupu šicích strojů.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
V dnešní koronavirové době je
plán především podnikání udržet! Možnost jezdit na designové výstavy a dostat se tak více do
širšího povědomí lidí. Podařilo

se nám otevřít dílnu se showroomem, kde má zákazník možnost
nahlédnout i do výrobního procesu. Snažíme se, aby návštěva
u nás byla relaxem a zároveň
motivací k větší originalitě a odvaze. Chceme ukázat, že poctivé
řemeslo a jeho podpora má stále
smysl. Mít spokojené zákazníky
a díky tomu mít možnost dělat
to, co nás baví - to je náš hlavní
plán.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Neodvážím si cokoliv doporučovat, protože každý máme svou
cestu a zkušenosti. Ale přeji, ať
je neopouští vůle, vytrvalost,
intuice, kreativita, smysl pro
humor a určitý nadhled. Díky
podnikání se stále učím novým
věcem, přestávám se vymlouvat
na druhé, hledat chyby jinde

a uvědomuji si zodpovědnost za
sebe samotnou. Takže už teď (na

samém začátku) mi to hodně do
života přineslo.

Jana Kunfalvi si do textilní dílny pořídila šicí stroje.

Ústecký kraj
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Žijí u nás, žijí s námi

Bulharská národnostní menšina v Ústeckém kraji

N

a rozdíl od slovenské národnostní menšiny, o které
jsme psali v minulém čísle, je
bulharská národnostní menšina

v Ústeckém kraji (stejně jako
v celé České republice) relativně málo početná, při sčítání lidu
v roce 2011 se k ní přihlásilo

Zatímco v České republice slavíme Den slovanských věrozvěstů
5. července, v Bulharsku je Dnem sv. Cyrila a Metoděje (a zároveň
Dnem slovanské kultury) 24. květen. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších bulharských svátků, který Bulhaři žijící na území České republiky
slaví každoročně na místě raně středověkého slovanského hradiště
v moravských Mikulčicích. Hostem letošních oslav byla i předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Karolína Žákovská, která se na Moravu vydala v doprovodu zástupce
bulharské národnostní menšiny ve výboru, pana Jančo Janeva.

334 osob, v celé České republice
pak kolem pěti tisíc. Bulhaři na
naše území přicházeli ve větších
počtech od druhé poloviny 19.
století, a to především za studiem a prací, po roce 1923, kdy
Bulharsko ovládli fašisté, pak
i z politických důvodů.
Zajímavostí je, že významný
podíl Bulharů přicházejících
v těchto prvních vlnách tvořili
kvalifikovaní zahradníci a drobní zemědělci (hovoří se o tzv.
bulharských
zahradnících),
kteří se usazovali především
v úrodných oblastech jižní Moravy a Slovenska. Po 2. světové
válce přicházeli bulharští dělníci
(na základě mezistátních smluv
mezi Československem a Bulharskou lidovou republikou),
z nichž řada se na našem území
usídlila natrvalo, a to i v dnešním Ústeckém kraji.
Organizovaná činnosti Bulharů žijících na českém území
má dlouholetou tradici, která
sahá až ke spolku Pobratim založenému v roce 1862 v Praze
s cílem podporovat bulharské
národně osvobozenecké hnutí
proti turecké nadvládě. V dnešní době zastřešuje „české Bul-

hary“ Asociace bulharských
spolků se sídlem v Praze. Zástupcem Bulharů ve Výboru
pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje je
Jančo Janev, který s výborem
spolupracuje od jeho vzniku
v roce 2005.
Bulhaři žijící na území Ústeckého kraje se pravidelně scházejí a samostatně či prostřednictvím ústeckého spolku Cyril
a Metoděj (vznik v roce 2002)
se aktivně zapojují jak do akcí
pořádaných jinými bulharskými
organizacemi, tak do akcí Výboru pro národnostní menšiny.
Nejvýznamnější akcí bulharské
národnostní menšiny na území
České republiky je připomínka
Dne slovanských věrozvěstů,
která se koná každoročně v květnu u sousoší Konstantina (Cyrila) a Metoděje v Mikulčicích
na místě starého slovanského
hradiště.
Zpracovali: Jančo Janev, zástupce Bulharů ve Výboru pro
národnostní menšiny ZÚK
a JUDr. Karolína Žákovská,
Ph.D., předsedkyně Výboru pro
národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje

Oblíbené památky Ústeckého kraje navštívili filmaři

R

omán Nebezpečné známosti francouzského autora
Choderlose de Laclose se dočká
dalšího filmového zpracování.
Tvůrci si pro kulisy dobového seriálu vybrali hned čtyři památky
v Ústeckém kraji.
Příběh dvojice bývalých milenců, která se snaží využívat druhé
pomocí svádění, je českým divákům znám i díky filmovému zpracování režiséra Miloše Formana
(Valmont, 1989). Nový televizní
seriál americko-kanadské produkce v Čechách zajišťuje společ-

nost Czech Anglo Pictures.
V Ústeckém kraji se od začátku června natáčel na státním
zámku v Libochovicích. Další
lokací byl státní zámek Ploskovice, který filmařům poskytl (až do
1. července) mimořádné interiéry. Následně se filmový štáb přesune do areálu kláštera v Doksanech a na zámek v Roudnici nad
Labem.
Ústecký kraj je krajem rozmanitostí a kontrastů, v němž
filmaři nacházejí jedinečné krajinné scenérie takřka pro jakýko-

li filmový příběh. „Producentům
a tvůrcům prostřednictvím Filmové kanceláře Ústeckého kraje
nabízíme spolupráci a pomoc
tak, aby pro ně bylo natáčení
v našem regionu co nejefektivnější a aby se k nám vraceli. Tímto chceme požádat veřejnost,
aby počítala s tímto krátkodobým omezením, a spolu s filmaři
je prosíme o shovívavost,“ uvedl
k přínosům filmování v kraji náměstek hejtmana Jiří Řehák.
V hlavních rolích seriálu
se objeví Alice Englert jako

markýza de Merteuil a Nicholas Denton jako vikomt de
Valmont. „Jsme velice rádi,
že si produkce vybrala právě
památky Ústeckého kraje.
Rozsah natáčení je značný
a zahrnul bezmála 22 natáčecích dní v prvním natáčecím
bloku. Tvorba seriálu s sebou
nesla i výrobu a výstavbu dekorací nebo přípravu speciálních masek a rekvizit,“ dodala
k natáčení Barbora Hyšková
z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

Tři otázky pro Jančo Janeva:

P

ana Janeva přivedla do České republiky práce, přicestoval v roce 1957 se skupinou
bulharských dělníků pomáhat
při výstavbě tlakové plynárny
v obci Úžín. V nedalekém Ústí
nad Labem pak potkal svou
budoucí manželku, oženil se
a v České republice zůstal.
S manželkou vychovali dva
syny a v Ústí nad Labem žijí
dodnes. Mezi bulharské tradice, které s rodinou dodržoval
i v nové vlasti, patřila oslava

pravoslavných Vánoc a jeho
děti tak dostávaly dárky dvakrát – 24. prosince a 6. ledna.
Co máte rád na Česku a Češích?
Solidnost při jednáních.
Co máte rád na Bulharsku
a Bulharech?
Pohostinnost. Máme rádi
hosty a vítáme je přípitkem.
Co byste přál bulharské národnostní menšině v Česku
a Ústeckém kraji?
Pospolitost.

Zeleninový gjuveč
Na jednu osobu přibližně: 3 až 4 brambory, 1 lilek, 1 cuketa, 3 rajčata,
1 pórek, 1 žlutá paprika, lahůdková cibulka (svazek), plátek celeru nebo
celerová nať, petržel hladkolistá a česnek. Vše nakrájet nahrubo, vložit do
pečící nádoby, přidat sůl, čubricu (směs či samotnou saturejku) a sladkou
mletou papriku, zakapat olejem, podlít teplou vodou do poloviny objemu
a péct v troubě při 150-170 stupních do změknutí. Možná je i varianta
s masem (ideálně kuřecím), které se buď nakrájí na kostičky, osmahne na
sádle a přidá k zelenině, nebo se jeho jednotlivé porce vloží do směsi vcelku.

KRÁTCE

N

a Krajském úřadě Ústeckého
kraje se uskutečnilo setkání
hejtmana Jana Schillera se zástupci Asociace zemědělství ČR, kde se
řešila možná spolupráce kraje a malých zemědělců v regionu.
Jednání se kromě hejtmana zúčastnil za kraj také Michal Kučera,
radní pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova, a Zdeněk Plecitý, předseda Výboru pro zemědělství a venkov
ZÚK. Dobrovolná stavovská a profesní organizace soukromých
zemědělců zastupuje přes 7 500 subjektů žijících a podnikajících
na venkově a má za cíl obhajobu svobodného podnikání, podporu
nezávislého venkova, rozvoje rodinného hospodaření a produkci
kvalitních a ekologicky šetrně vyrobených potravin. V Ústeckém
kraji působí dvě regionální asociace – v Lounech a v Litoměřicích.

V

ýznamná finanční podpora má
pomoci dalšímu rozvoji žatecké nemocnice. Z Fondu Ústeckého
kraje žádá o příspěvek 18 milionů
korun na investice a díky výzvě IROP
má šanci na dotaci téměř sta milionů
korun na modernizaci přístrojové techniky. Osmnáctimilionový
příspěvek ze strany kraje souvisí s rostoucí podporou, kterou má
Nemocnice Žatec právě od kraje v poslední době. Důvodem je
prokazatelný nadregionální dosah zdejšího zdravotnického zařízení – jedná se o jedinou nemocnici v okrese Louny se spádovou
oblastí 84 tisíci lidí.

Lidové tradice žijí dál. Zlatý džbánek zná své majitele V Ústí nad Labem vznikla
oceněný, Partnerský spolek Lit- tecké nemocnice máme zelené konoční akci též uspořádali, ale
vínov, vznikl před více než 25 čtyřlístky pro štěstí,“ uvedla za vzhledem k pandemické situaci
lety a je zaměřen na česko-ně- litvínovské Herdulky Marcela šlo spíše o symbolickou jízdu. nová americká knihovna

L

itvínovské krajkářky a Velikonoční jízdy v Mikulášovicích. To jsou jména dvou držitelů
cen Zlatý džbánek pro rok 2020.
Partnerský spolek Litvínov, o. p.
s., uspěl v kategorii zachování
a udržení lidových tradic Ústeckého kraje Roman Klinger
z Mikulášovic zvítězil v kategorii
zachování a udržování lidových
řemesel Ústeckého kraje, Roman Klinger z Mikulášovic.
Oceněným předal ceny na
krajském úřadě Vlastimil Skála,
předseda Výboru pro kulturu
a památkovou péči ZÚK. První

mecké partnerství v oblasti kulturní, společenské i sportovní.
Jeho hlavní činností je přeshraniční spolupráce s německými
partnerskými městy Olbernhau
či Stadtbergen. Součástí spolku
je i Klub Herdulky – Litvínovské
krajkářky.
V loňském roce získal spolek
a Klub Herdulky – Litvínovské
krajkářky certifikát „Krušnohoří regionální produkt®“ na
výrobek „Krušnohorská paličkovaná krajka“ a na zážitek „Paličkování krušnohorské krajky“
spojený s ukázkou paličkování
pro veřejnost. „Letos jsme vyráběli například paličkovaná srdíčka pro zdravotnický personál
mostecké a slánské nemocnice.
A pro novorozence do mos-

Klášterecké hudební prameny 2021

S

edmnáctý ročník letního festivalu Klášterecké hudební
prameny, který patří do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje, se letos bude konat
od 5. do 11. července na zámku
v Klášterci nad Ohří. Všechny
koncerty se uskuteční na nádvoří zámku. V tomto magickém
prostoru se letos poprvé představí Lenka Filipová, vrátí se

oblíbený Meky Žbirka. Podruhé
si budou moci fanoušci vychutnat skvělého Jana Smigmátora
a s novým koncertním programem se společně s Jaroslavem
Svěceným představí „inventář“
festivalu - Cigánski diabli. Předprodej na Klášterecké hudební
prameny s Jaroslavem Svěceným začíná od května. Předprodej na pokladně zámku, nebo
přes telefonní číslo 474 375 436.
Jaroslav Svěcený se na Kláštereckých hudebních pramenech
objeví hned několikrát.

Dušková.
Druhým oceněným se stal
Roman Klinger z Mikulášovic
na Děčínsku. Ten každoročně
pořádá Velikonoční jízdy v Mikulášovicích. „Letos jsme veli-

Doufáme, že příští rok už budeme moct uspořádat akci opět
pro lidi, kterých k nám přijíždí
hodně i z daleka,“ konstatoval
Klinger, který je také aktivním
betlémářem.

Zlatý džbánek pro rok 2020 zná vítěze: vpravo Roman Klinger a litvínovské krajkářky.

S

everočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem otevřela za
účasti americké Charge d´affaires Jennifer Bachus a hejtmana
Ústeckého kraje Jana Schillera
novou americkou knihovnu. Koordinaci činnosti tohoto centra
bude mít v knihovně na starosti
Američanka Anne Heaton Petrak.
Palácovou vilu C. H. Wolfruma,
v níž sídlí vědecká část Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem, navštívili v pondělí 14.
června zástupci Velvyslanectví
USA. Delegace vedená Charge
d´affaires Jennifer Bachus zavítala do krajské knihovny u příležitosti slavnostního otevření americké knihovny, která nově rozšíří
jak fond, tak i nabídku kulturních
a vzdělávacích aktivit Oddělení
cizojazyčné literatury.
„Na spolupráci s lidmi z Ústeckého kraje prostřednictvím
Severočeské vědecké knihovny se
moc těšíme. Věříme, že otevření
americké knihovny v Ústí nad
Labem představuje perspektivní
partnerství mezi ústeckým regionem a Spojenými státy,“ řekla
Jennifer Bachus, která též zdůraznila, že Ústecký kraj se v současné
době stává jedním z center zájmu
amerických investorů a zaměstnavatelů.
„Naši
novou
americkou
knihovnu jsme se po dohodě
s velvyslanectvím a zřizovatelem
rozhodli pojmenovat American
Library Ústí nad Labem, protože

Slavnostního otevření ALUL
se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller i americká
Charge d‘affaires Jennifer Bachus.

je však oficiální název poměrně
dlouhý, myslíme si, že se mezi
uživateli bude větší oblibě těšit
zkratka ALUL,“ vysvětlila Jana
Linhartová.
Na ALUL budou navázány
nejrůznější osvětové akce o USA,
besedy s diplomaty, semináře
o možnostech studia a práce
v Americe nebo konverzační setkání v angličtině.
Slavnostního otevření ALUL se
kromě návštěvy z velvyslanectví
a vedení knihovny zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
„Jsem velice hrdý, že první organizací, které se podařilo navázat
takovouto spolupráci s Velvyslanectvím USA, je naše krajská
knihovna,“ dodal hejtman Ústeckého kraje. Symbolické přestřihnutí pásky v ALUL zároveň otevírá novou kapitolu dlouholetého
přátelství mezi Ústeckým krajem
a Spojenými státy americkými.
Text: Jan Černecký, oddělení
komunikace SVKUL

Ústecký kraj

8

Cyklistika na severu – Tour de Feminin
a republikový šampionát mládeže

P

o roční odmlce se na závodní
listinu cyklistických závodů vrací Tour de Feminin, jejíž
33. ročník se uskuteční od 8.
do 11. července na Šluknovsku.
Účast na čtyřetapovém závodě
potvrdily kromě českých celků také francouzské, belgické,
španělské či norské týmy. Na
závodnice bude tradičně čekat
kopcovitý terén a slavnostní vyhlášení v srdci Českého Švýcarska, v Krásné Lípě.

Tento závod se stal pro cyklistky vyhlášeným a od roku
1989, kdy se jel první ročník, se
tu vystřídalo mnoho kvalitních
jezdkyň. Mezi jinými například
Němka Hanka Kupfernagel,
která tu po dlouhou kariéru vybojovala 15 etapových vítězství.
Na asfaltu v oblasti Šluknovska
se představila také česká špička v čele s Ladou Kozlíkovou,
Martinou Sáblíkovou (závodila
v rámci letní přípravy) a také
Šárkou Víchovou.
Kdo však holduje raději mládežnické cyklistice, ten si přijde
na své v neděli 11. července, kdy
se bude v Lovosicích konat Mistrovství České republiky v silniční cyklistice mládeže. A bude to
vůbec poprvé v historii lovosické
cyklistiky, kdy se v tomto městě
sejde kompletní špička mládež-

Členové klubu CK JH Lovosice.

Čekání je u konce. V druhém červencovém týdnu se pojede na Šluknovsku opět Tour de Feminin.

nické cyklistiky, aby soutěžila
o mistrovské dresy. Startovat
bude celkem šest kategorií.
Mladší žáci, mladší žákyně,
starší žáci, starší žákyně, kadeti a kadetky. Okruh je situován
v okolí města Lovosice a měří 17
kilometrů. Vede obcemi Siřejovice, Keblice, Brňany, Brozany
nad Ohří, Chotěšov a Vrbičany.
Na závodníky bude čekat na trati jedno stoupání o délce 1500
metrů, které prověří všechny
startující. Start a cíl je na Václav-

ském náměstí v Lovosicích, kde
bude probíhat bohatý kulturně-sportovní program.
Akci pořádá oddíl CK JH Lovosice pojmenovaný podle jeho
zakladatele Jaroslava Harvánka.
Klub chce navázat na bohatou
historii a práci tohoto významného funkcionáře a vrátit lovosickou
cyklistiku a její příznivce tam,
kam vždy po dlouhá léta patřila.
Nad oběma cyklistickými závody převzal záštitu hejtman
Ústeckého kraje Jan Schiller.

Mostecké házenkářky oslavily osmý titul také u hejtmana

Z

ní to jako obehraná písnička,
ale pocit vítězství nikdy neomrzí. Zvlášť když jde o úspěšné
mostecké házenkářky. Hráčky
DHK Baník Most, kterým se
přezdívá Černí andělé, si letos
vybojovaly první místo v nejvyšší
česko-slovenské ženské házenkářské soutěži, a tím pádem již
osmý titul v řadě.
Tohoto úspěchu si nemohl
nevšimnout hejtman Ústeckého
kraje, který pozval na úřad šest
hráček z mistrovského celku

a také realizační tým v čele s trenérem Jiřím Tancošem. K osmému titulu přidali Černí andělé
také prvenství v Českém poháru.
Cíle do další sezóny jsou pro
klub stejné jako posledních pár
let – uspět v Interlize a dostat se
co nejdál v evropské soutěži, které se hráčky pravidelně účastní.
„Chtěl bych děvčatům, ale také
jejich realizačnímu týmu poblahopřát a zároveň poděkovat za
prezentaci sportu v regionu,“
uvedl hejtman Jan Schiller.

Na snímku s hejtmanem také šestice hráček ve složení: Lucia Mikulčik,
Adéla Stříšková, Michaela Borovská, Valerie Smetková, Tereza Eksteinová,
a Linda Jungová.

červen 2021
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali sochu svatého Jana
Nepomuckého v Hrušovanech
na Litoměřicku. Na výhru se
může těšit: Martina Blažková
z Chomutova, Josef Kubelka z Teplic a Emília Jakešová
z Loun. Výhercům gratulujeme.

Dnešní hádanka nás zavede
až na samou hranici Ústeckého a Středočeského kraje.
Nedaleko silnice R7 (Chomutov-Praha) se nachází mystická stavba, která upoutá
nejednoho návštěvníka nejen
svým vzhledem, ale hlavně
jejím příběhem, energií a tajemnem. Je také vyhledávaným
místem svatebčanů. Svůj den
zde prožila například bývalá
biatlonistka Gabriela Souka-

lová. Mnozí tam jezdí ale kvůli
údajné léčivé a pozitivní energii. O tom, jestli je toto místo
tím nejmagičtějším na území
České republiky, se můžete
přesvědčit na vlastní oči. Otevřeno mají každý den. Víte,
o jako památku se jedná a kde
se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 14. července
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
Virtuální prohlídky vybraných výstav muzeí a galerií Ústeckého
kraje můžete zhlédnout na https://360.ponterecords.cz/muzea_a_
galerie_uk/

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Výstava Zbyšek Sion – Výběr obrazů a kreseb z 60. a 70. let představí nejen autorův kmenový soubor děl
roudnické galerie, ale rovněž i důležitá, dosud méně známá díla převážně ze soukromých sbírek. Uvidíte
abstraktně informelní tvorbu z let
1959-1964 i malby fantaskního surrealismu z let sedmdesátých.
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
Identikit je název výstavy obrazů
současné výtvarnice Ivany Štenclové,
která experimentuje od začátku své
umělecké dráhy s různými materiály
i podklady. V poslední době převažuje v její tvorbě například řez laserem.
Jednotlivé takto upravené vrstvy
skládá na sebe, takže díla získávají
podobu reliéfu. Vytváří tak díla na
pomezí kresby, malby a objektu.
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
Na výstavě Odstíny gotiky - Nábytek a interiéry středověku je
k vidění soubor nejrůznějších typů
a druhů nábytku, vytvořený dle originálních dobových zdrojů. Uvidíte
stylizované interiéry středověké
jídelny a kuchyně, ložnice, pracovny, modlitebny, dílny středověkého
malíře a truhláře, ale také řadu předmětů denní potřeby, gotické oděvy
a další doplňky, které dokreslí atmosféru života ve středověku.
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 Pokolikáté mohou žádat podnikatelé kraj o dotaci?
byla tajenkou naší květnové křížovky. Odpověď na ni byla: Pošesté. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Štefan Martášek z Loun, Ivana Švejdová
z Ústí nad Labem, Miluška Zeithamlová z Bystřan, Pavel Kmoch
z Žitenic a Klára Wetzsteinová z Klenče. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše červnová 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 14.
července 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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