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OSOBNOSTI ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE 2019 JSOU TAKÉ Z UJEP 
 
Dne 19. 2. 2020 proběhl v Zahradním domě v Teplicích slavnostní večer 
věnovaný novým osobnostem Ústeckého kraje. Jednalo se již o 9. ročník 
projektu, který se snaží vyhledat a ocenit lidi, kteří dělají Ústeckému regionu 
čest. Opět byly mezi oceněnými osobnostmi také pracovníci UJEP.  
 
Ve čtenářské anketě Metropolu „Osobnost roku Ústeckého kraje“ může veřejnost 
hlasovat v pěti kategoriích – Podnikání a management, Veřejná správa, Kultura, 
Sport a Dobrý skutek.  
 
Mezi nominovanými v kategorii Dobrý skutek byly dvě zaměstnankyně UJEP, Ing. 
Lucie Melničáková (FSI) a Mgr. Michaela Valášková (PF). Tyto dámy, společně 
s paní Mgr. Olgou Jarolímkovou, tvoří silnou trojku a konají dobré skutky pro 
obyvatele městské části Klíše. V současné době dokončují dětské hřiště ve 
Štefánikově ulici, pro které získaly finanční podporu v rámci participativního 
rozpočtu obvodu. Ve svém volném čase pracují na renovaci dětského hřiště  
a rekultivaci parku ve Vrchlického sadech.  
 
„Velice si ceníme, že pro nás lidé hlasovali v anketě Osobnosti roku 2019 
Ústeckého kraje. Znamená to pro nás další výzvu v našich aktivitách pokračovat  
a věříme, že je to jistým pohonem i pro ostatní lidi, sousedy, kteří se k nám 
připojují,“ uvádí Ing. Lucie Melničáková, PR zaměstnankyně Fakulty strojního 
inženýrství, UJEP.  
 
Aktivity této dámské trojice zaměřené do jejich okolí tímto nekončí, naopak plánuje 
v tomto duchu pokračovat a ještě více je rozšířit. 
 
„Nepřevzaly jsme ocenění jen za sebe, ale za všechny aktivní lidi, kteří chtějí dělat 
naše Ústíčko krásnějším,“ dodává Ing. Lucie Melničáková.  
 
Více o anketě na: http://osobnostusteckehokraje.cz/ 
 
Fotografie k volnému užití: archiv Metropol 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 

mailto:jana.kasanicova@ujep.cz
http://www.ujep.cz/
http://osobnostusteckehokraje.cz/

