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Záchranáři si zaslouží úctu a poděkování

U

ž osmý Den záchranářů Ústeckého kraje
budete moci navštívit v soboru 11. června,
tentokrát v prostorách lounského výstaviště.
Tato pravidelná přehlídka všeho, co záchranáři
dovedou, se těší velkému zájmu veřejnosti. Vidět
moderní techniku hasičů, armády či policistů
a leteckých záchranářů zblízka a moci si ji dokonce vyzkoušet nebo ji sledovat v akci, je zajímavý zážitek. Určitě
je příjemnější setkat se se záchranáři takto, než „v ostré“ akci, kdy
zachraňují životy, zdraví a majetek. Houkající a blikající vozy policie, záchranky a hasičů v ulicích měst nikdy nevěští nic dobrého,
v Ústeckém kraji to mnozí znají z velkých povodní, havárií a požárů.
Ústecký kraj pravidelně ve svém rozpočtu počítá s pomocí všem
složkám IZS. Zdravotnická záchranná služba, kterou zřizuje Ústecký kraj, pořídila v posledních letech desítky nejmodernějších vozů
a vybudovala nové výjezdové stanice v Klínech, v Úštěku a v Děčíně.
K záchraně životů slouží i mobilní defibrilátory, kterými kraj vybavil
ostatní složky IZS i veřejná místa, kde se shromažďují lidé.
Složky krajských profesionálních hasičů i jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou díky finanční pomoci kraje stále lépe a lépe
vybaveny. Jen letos se počítá s 11 miliony korun na dotační program pro dobrovolné hasiče. Také krajské policii kraj pomohl
s pořízením speciálních vozidel.
Rád bych ještě zmínil další přínos dobrovolných hasičů. Nejenže při zásazích vydatně pomáhají kolegům profesionálům, ale podílejí se na výchově dětí a mládeže a bývají v obcích hybnou silou
společenského života. Pro ně to neznamená jen chodit do zaměstnání, dávají ze sebe něco navíc, a toho si vážím.
Každá mimořádná událost ukazuje nepostradatelnost a důležitost složek krajského integrovaného záchranného systému. Denně
nám dokazují, jak skvěle fungují včetně armády. Mnohokrát jsem
se osobně přesvědčil o jejich vysokém nasazení, o profesionální
úrovni řízení, o tom, jak všechno klapalo jako dobře seřízený stroj.
Stalo se tradicí, že jsou za svoji práci dekorováni Záslužnou
medailí ti členové složek IZS, kteří prokázali mimořádné výkony
a statečnost při plnění povinností záchranářů. Myslím, že si všichni záchranáři zaslouží naši úctu a poděkování.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Zastupitelé schválili kupní smlouvu na pozemky
v SPZ Triangle pro společnost Nexen Tire

Z

astupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání schválilo
uzavření kupní smlouvy s jihokorejskou společností Nexen
Tire Corporation Czech, kterou
dojde k prodeji pozemků v SPZ
Triangle. Po schválení vládního
usnesení o finanční kompenzaci
za prodej pozemků pro Ústecký
kraj jde o další významný krok
směrem k úspěšné realizaci investičního projektu, který v následujících letech přinese do regionu

až 1500 pracovních míst. „Dnešní rozhodnutí zastupitelstva je
pro společnost Nexen Tire mimořádně dobrou zprávou a my
v této souvislosti oceňujeme
vstřícný přístup zastupitelstva
Ústeckého kraje, které se dnes
pozitivně vyjádřilo k prodeji
pozemků, na kterých chceme
stavět,“ uvedl Petr Pospíšil, manažer Nexen Tire Czech.
Společnost během příštího roku
přijme na 1500 zaměstnanců.
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Děčínská kotva floristů poprvé
pod křídly Rodinného stříbra
V

e znamení Království květin
a Karla IV. proběhlo letos
jubilejní 45. Mistrovství floristů
České republiky – Děčínská kotva, která je zařazena do prestižního programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje, jak v úvodním
projevu galavečera zmínila krajská radní Jitka Sachetová. Vážnost akce dokládá rovněž záštita
ministra zemědělství Mariana
Jurečky a hejtmana pořádajícího
kraje Oldřicha Bubeníčka.
Za účasti významných osobností regionu a především předních odborníků floristiky obdrželi
na závěr dvoudenního klání ceny
ti nejlepší, přičemž vítězství patřilo mužům. Absolutním Mistrem
floristou ČR v kategorii junior se
stal Tomáš Hakl ze Střední školy
zahradnické Kopidlno, titul Mistr
florista ČR v kategorii senior si odnesl Jaromír Kokeš z Dambořic,
který obhájil své loňské prvenství.
Řadu ocenění si odnesly i reprezentantky spolupořádající Střední
školy zahradnické a zemědělské
A. E. Komerse Děčín. Karolína
Žáčková stála na vítězných stupních ve všech disciplínách seniorů a skončila celkově stříbrná,
v juniorech si celkové druhé místo
odnesla Iva Bouzková.

PRÁCE MISTRA v jižních zahradách děčínského zámku.

Jubilejní slavnostní galavečer
se nesl v duchu milých vzpomínek na nedávno zesnulého zakladatele Děčínské kotvy Antonína
Kubíčka, kterému přítomní vzdali
hold potleskem vstoje, stejně jako
přítomnému floristovi Jiřímu

Dvořákovi, který byl na pódiu
uveden do síně slávy. Ten po desetiletích také vystoupil na nejvyšší
stupeň vítězů, který mu byl u příležitosti jeho první výhry v Děčíně
při tehdejším vyhlášení omylem
odepřen.

Novou knihu vydanou časopisem Floristika pokřtila v průběhu
večera stylově, přírodním jehličím, reprezentantka mezinárodní
soutěže ve floristice Europa Cup
2016 a vítězka Děčínské kotvy
2014, Klára Franc Vavříková.

Terezínská tryzna: desítky věnců a tisíce přihlížejících

T

isíce lidí přišly uctít památku obětí druhé světové války
na Národní hřbitov v Terezíně.
Konala se zde Terezínská tryzna,
kterou i letos připravil Památník
Terezín ve spolupráci s Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Terezínskou
iniciativou, Ústeckým krajem,
městem Terezín a Federací židovských obcí v ČR. Za Ústecký kraj
položil věnec hejtman Oldřich
Bubeníček. Pozvání přijali i přeživší vězni koncentračních táborů.

Druhý ročník festivalu národnostních menšin opět zaujal svojí pestrostí
V
ýbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje uspořádal II. ročník
festivalu „Barevný region“, který
proběhl v pátek 13. května 2016
na Lidickém náměstí v Ústí nad
Labem. Přehlídku kultur národnostních menšin zahájil hejtman
Oldřich Bubeníček spolu s dalšími představiteli kraje a města a za
účasti stovek návštěvníků a účinkujících.
„Akce, jako je dnešní Barevný region, jsou jedním z mostů k seznámení se s kulturami

národů, jejichž příslušníci na
našem kraji žijí. Je naší snahou,
aby soužití menšin s většinovou
komunitou neprovázela lhostejnost k možným problémům,
které toto soužití přináší,“ řekl
při zahájení hejtman Oldřich
Bubeníček.
Stejně jako v předchozím
ročníku měl festival za cíl
ukázat návštěvníkům kulturu, jazyk, zvyky a gastronomii
různých národností zastoupených v našem kraji. Na pódiu
vystoupili se svým programem

DĚTSKÝ TANEČNÍ SBOR Romano Jasnica vystupoval na festivalu i loni.

skupiny a soubory národnostních menšin, které působí
v kraji. Velmi zaujala vystoupení romských tanečních souborů, ruské písně v podání skupiny Legie a další. Ve stáncích
bylo možné ochutnat národní
speciality.
Součástí festivalu bylo zvláštní vydání magazínu o národnostních menšinách, který představil aktivity mnoha souborů
a spolků, které se tématu menšin v kraji věnují. Představily se
zde kultury Vietnamu, Ruska,

Polska, Rumunska, Maďarska,
Německa, Slovenska, Bulharska a také židovské a romské
komunity.
Akce se zúčastnila zástupkyně velvyslanectví Bulharské
republiky, konzulka Galia Dimitrova a zástupce velvyslanectví
Vietnamské socialistické republiky rada Vu Van Minh.
Pohodovou atmosféru na Lidickém náměstí sice na hodinu
přerušil déšť s bouřkovým mrakem, ale příznivce festivalu Barevný region to neodradilo.

Ústecký kraj
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Záchranáři z celého kraje obsadili
Ostrov, vyhrála posádka z Bíliny

O

pilec za volantem s unesenou stopařkou v kufru nabouraného auta, noční výbuch
v kempu, nehoda sanitky nebo
topící se rybář. Nejen s takovými situacemi si museli poradit
záchranáři z celého Ústeckého
kraje. I letos se v Ostrově u Tisé
konalo velké cvičení všech složek integrovaného záchranného

systému. Dvoudenní scénář byl
do poslední chvíle maximálně
utajen. Hlavní bylo zjistit, jak si
posádky poradí s nenadálými
úkoly ve složitém terénu. Na prvním místě nakonec skončila posádka z Bíliny, na druhém místě
se umístili záchranáři z Kadaně
a třetí příčka putuje do Ústí nad
Labem.

NAVŠTÍVILI NÁS

Kubánský konzul zavítal
do Ústeckého kraje

H

ejtman Oldřich Bubeníček přivítal ve své kanceláři konzula
Kubánské republiky v ČR Angela Gustava Suareze Cordero.
Jednání se také zúčastnil Ludvík Šulda, předseda Společnosti
česko-kubánského přátelství a Jitka Hanousková, krajská zastupitelka. Hlavním tématem bylo především zdravotnictví.

ANGEL GUSTAV SUAREZ CORDERO na návštěvě u hejtmana Oldřicha
Bubeníčka.

Po setkání se vydal hejtman s kubánským konzulem do Bíliny,
kde si prohlédli místní Hornickou nemocnici s poliklinikou. „Ve vašem kraji jsem navštívil už hodně míst, ale jet se podívat do nemocnice bylo pro mě velmi příjemným zážitkem,“ konstatoval konzul
a dodal, že na Kubě je nejdůležitější otázka právě stav zdravotnictví
a také školství.
Angel Cordero poté přijal pozvání na bílinskou radnici. Na závěr
své návštěvy v regionu se účastnil dvou besed v Bílině a v Teplicích.
Obě akce pořádala Společnost česko-kubánského přátelství.

Červnové farmářské trhy

R

ok 2016 pomalu spěje do
své poloviny. Na náměstích
měst Ústeckého kraje jsou již
tradičně připraveny pro lidi farmáři se svými regionálními produkty. Budou na obvyklých místech prodávat své výrobky, které
jsou známkou té nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské trhy
pořádá o. s. Český um - Artificum
Bohemicum pod
záštitou hejtmana.
V naší pozvánce na
červen jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, středa 22. června od 9 do 16 hodin.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 1., 15. a 29. června od 8
do 16 hodin. Děčín-Podmokly: Husovo náměstí: středy 8.
a 22. června od 8 do 16 hodin.
Chomutov: Náměstí 1. máje,
soboty 4. a 18. června od 8 do
12 hodin. Jirkov: Náměstí Dr.
E. Beneše, sobota 11. června od
8 do 12 hodin. Kadaň: Mírové

náměstí, středa 8. června od 9
do 16 hodin. Litoměřice: Kostelní náměstí, soboty 11. a 25.
června od 8 do 12 hodin. Louny:
Mírové náměstí, soboty 11. a 25.
června od 9 do 12 hodin. Most:
1. náměstí, jahodové slavnosti,
sobota 25. června od 8 do 12 hodin. Roudnice nad
Labem: Husovo
náměstí, soboty 4.
a 18. června od 8 do
12 hodin. Špičák
u Kadaně: venkovský farmářský trh
– na statku, sobota
4. června. Teplice:
Olympia-Srbice, pátky 10. a 24.
června od 10 do 16 hodin, Náměstí Svobody, pátky 3. a 17.
června od 9 do 16 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 7., 14., 21., 28. června od
9 do 16 hodin. Kostelní náměstí, čtvrtky 2., 9., 16., 23. a 30.
června od 9 do 16 hodin. A nově
i v pátky 3., 10., 17. a 24. června od 9 do 16 hodin. Vrksmaň:
venkovský farmářský trh, sobota 18. června.

květen 2016

MŮJ NÁZOR: VŠECHNY SLOŽKY IZS PRACUJÍ VELMI DOBŘE
V červnu bude pořádat Ústecký kraj již osmý ročník Dne záchranářů. Z toho důvodu jsme pro květnové
číslo krajských novin, které vyjde na konci tohoto měsíce, zvolili téma rubriky „Můj názor“ související
s činností složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.
Proto se na Vás obracíme s následujícími otázkami: Jak vnímáte práci složek IZS v kraji? Je podpora ze
strany kraje věnovaná složkám IZS adekvátní jejich významu a rozsahu činnosti? Navštěvujete pořádané
krajské Dne záchranářů? Máte nějakou konkrétní osobní zkušenost s prací složek IZS?
sí život člověka i ochrana majetku skutečně na minutách.
Všechny potřebné složky jsou
připraveny být na místě včas
a to velmi oceňuji.

Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Předmětné téma mi udělalo
velkou radost. Záchranářů si
moc vážím. Myslím tím všechny složky IZS, hasiče, policisty, zdravotníky a v neposlední
řadě i strážníky. Jsou to lidé,
kteří v našem kraji, ale i celé
zemi zachraňují životy, zdraví
a majetek. Pracují mnohdy do
vyčerpání svých sil, mnohdy za
mzdu, která odpovídá „almužně“, ale protože mají svou práci rádi, tak nestávkují, neremcají a pracují pro nás všechny,
opravdu pro nás všechny. Jsem
hrdý na to, že se s některými
znám, s některými jsem i pracoval a většina jsou to lidé na
svém místě, vždy připraveni
zachránit nám život, zdraví
a majetek. Mám velkou radost,
když vedení kraje na složky
IZS nezapomene.
Šárka Zimová Dostálová
(PRO! Kraj), krajská zastupitelka
Práci složek IZS považuji
za velmi kvalitní. Jejich zkušenost se projevila zejména
v době povodní, kdy celý systém perfektně spolupracoval
a zajišťoval vše potřebné pro
obyvatele postižených oblastí,
aby byl dopad katastrofy co
nejméně devastující. Neumím
si v současné době představit,
že by tento systém nefungoval,
vždyť v mnoha případech závi-

S dětmi se ráda účastním
Dnů záchranářů, na kterých se
veřejnost může podrobně seznámit s tím, jaké složky jsou
do systému vlastně zapojeny,
jaké mají k dispozici vybavení a vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Profesionalita těchto
složek je ohromující a jejich
práce si nesmírně vážím. Jsem
přesvědčena, že jejich profese
není dostatečně oceněna, zejména pokud jde o mzdu.

Stanislav Rybák (KSČM),
1. náměstek hejtmana
Jsem přesvědčen, že všechny
složky IZS pracují velmi dobře.

Prokazují to nejen při různých
cvičeních, ať již jednotlivých
složek jako ZZS, Policie ČR,
hasičů či armády, nebo při společných cvičeních. Prokázaly
to mnohokrát i při skutečných
událostech, např. v loňském
roce při likvidaci výbuchů a požáru v Záluží. Nelze opomenout ani jejich perfektní práci
při povodních i dalších případech. Především oceňuji jejich
součinnost při těchto akcích.
Ze strany kraje je také jejich
činnosti věnována potřebná
pozornost včetně podpory
materiální i finanční. Kraj jim
pomáhá při zajištění potřebného vybavení. Každoročně se
poskytuje buď přímo vybavení, nebo finanční prostředky
na něj hasičům i Polici ČR. Za
poslední roky se značně zlepšilo i vybavení Zdravotnické
záchranné služby. Nejen zřízením nových stanovišť v Úštěku
a na Klínech, pořídilo se více
než 40 nových moderně vybavených sanitek, ZZS má nový
centrální dispečink. V tomto
výčtu by se dalo pochopitelně
pokračovat. Občané se mohou
blíže seznámit se širokým rozsahem práce složek IZS právě
na Dni záchranářů, které také
navštěvuji. Všechny na něj proto srdečně zvu, bude na něm
skutečně co vidět. Osobní zkušenost mám právě z akcí, kterých mám možnost se zúčastnit. Jednu ale skutečně osobní,
kdy mně naše Zdravotnická záchranná služba poskytla velice
rychle potřebnou pomoc, za
kterou ještě i dnes děkuji.
Martin Klika (ČSSD), krajský radní
Akceschopnost, profesionalita a nasazení Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje se plně projevily
při povodních v roce 2013.
Zvlášť oceňuji práci dobrovolných sborů, které právě
při mimořádné události před
třemi lety dokázaly držet krok
se svými profesionálními kolegy a byly významnou složkou
integrovaného systému při
okamžitém řešení aktuálních

povodňových stavů i při likvidaci následků živelné události.
Ústecký kraj jednotky sborů
dobrovolných hasičů i ostatní složky integrovaného záchranného systému oceňuje
a podporuje také materiálně.
Z rozpočtu na rok 2016 bylo
pořízeno vybavení pro integrovaný záchranný systém za
více než 6,6 miliónů korun.
Nicméně zejména práci dobrovolných sborů musí kraj
podporovat i nadále a zajistit
spolu s obcemi, aby dobrovolní
hasiči pracovali s vybavením
odpovídajícím důležitosti jejich práce. Protože vedle profesionálních sborů jsou to právě
dobrovolní hasiči, kteří zahraňují životy lidí a majetky bez
ohledu na vlastní bezpečnost.
Jejich práci jsem měl možnost
ocenit také jako zastupitel Litvínova, místostarosta města
a ještě dříve jako velitel Městské policie Litvínov. Při mimořádných událostech ve městě
jsem bezprostředně a zblízka
sledoval nasazení hasičů, policistů i zdravotníků a měl jsem
možnost posoudit maximální
význam jejich práce. Naposledy to bylo například při
výbuchu a následném požáru
v areálu Unipetrolu RPA. Den
záchranářů je tradiční akcí,
která se těší velké pozornosti
veřejnosti. Nenechal jsem si
ujít žádný z předešlých ročníků a velmi rád s celou rodinou
navštívím i letošní akci.

Ústecký kraj zabodoval v soutěži Zlatý středník
H
ned dvě nominace se podařilo proměnit Krajskému
úřadu Ústeckého kraje v soutěži Zlatý středník. Ceny, kde
se každoročně hodnotí nejlepší
firemní periodická i neperiodická média, vyhlásil PR Klub již
počtrnácté. Do Ústeckého kraje putuje třetí místo za výroční
zprávu roku 2014 a druhé místo
patří grafickému manuálu Her
VII. zimní olympiády dětí a mládeže. Mezi 127 přihlášených
periodik rozdala odborná porota
ceny hned ve 14 kategoriích.
Do kategorie s názvem Nejlepší firemní katalog, profil,
jednorázové médium bylo přihlášeno celkem 14 publikací.
Porota se rozhodla ocenit jen
dvě z nich, mezi nimi právě
i grafický manuál olympiády
dětí a mládeže, která se letos
konala v Ústeckém kraji. Autory manuálu je agentura Sopko
Chomutov a zaměstnanci oddělení mediální komunikace

Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Úspěch slavili zástupci
Ústeckého kraje i v kategorii
výročních zpráv. Z celkem osmi
přihlášených skončila výroční
zpráva našeho kraje za rok 2014
na třetím místě.

Profesní soutěž Zlatý středník se poprvé uskutečnila v roce
2002. Hodnotí firemní periodická i neperiodická média určená
k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči
zákazníkům, obchodním part-

VŠICHNI OCENĚNÍ spolu s odbornou porotou.

nerům nebo zaměstnancům.
Dále hodnotí i původní české
texty a PR texty otištěné ve firemních tiskovinách či ve veřejných médiích. Další podrobnosti o soutěži jsou uvedeny na
www.zlatystrednik.cz.
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V Ústeckém kraji jde letos rekordní částka do oprav silnic

L

etos půjde do oprav silnic v Ústeckém kraji téměř 680 milionů korun.
Z vlastního rozpočtu dá kraj na
rekonstrukce zhruba 452 milionů korun. Dalších 225 milionů
dostal ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Oprav
se dočká více než sto silnic. Na
čtyři silnice navíc bude Ústecký
kraj ještě čerpat dalších cca 825

milionů z evropských fondů.
Většina oprav bude hotová ještě
během letošního léta.
„V letošním roce jde vlastně zatím o největší částku za
poslední období, kterou dává
Ústecký kraj do oprav komunikací. Vloni se nám podařilo za
krajské peníze i finance od státu
opravit cca 150 kilometrů silnic.
I letos tedy děláme maximum,

abychom opravili co nejvíce
komunikací, které slouží občanům nejen při jejich každodenní
cestě do práce či domů,“ popsal
opravy krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek. Řidiči se
tedy musí připravit v následujících měsících na dopravní omezení, která s opravami souvisí.
Na většině silnic se již pracuje
a nejpozději v průběhu léta by

měly být všechny rekonstrukce
dokončené. Nejvíce silničářů
letos řidiči potkají na Děčínsku
a Litoměřicku. Kraj spravuje víc
než tři a půl tisíce kilometrů vozovek. Až teprve v loňském roce
na opravy silnic II. a III. tříd začal přispívat stát. „Bylo to vůbec
poprvé od roku 2001, kdy ministerstvo dopravy na kraje silnice převedlo. Byly jsme jedním

z prvních krajů, který o tyto peníze při jednáních se současným
ministrem dopravy usiloval. Do
této doby nechával stát rekonstrukce silnic zcela na nás,“ dodal k financím z SFDI hejtman
Oldřich Bubeníček.
Ústecký kraj by měl navíc
získat dalších 825 milionů korun na rekonstrukci čtyř silnic,
kde nyní probíhá výběrové ří-

zení na dodavatele stavby. Jde
o silnice II/262 Starý Šachov
– Děčín, II/265 Krásná Lípa Velký Šenov, II/266 Šluknov
– Lobendava a II/227, II/225
od hranice Středočeského kraje
až k žatecké křižovatce s komunikací II/224. Pokud výběrová
řízení proběhnou bez průtahů,
měly by práce začít ještě na konci letošního roku.

Ústecký dopravní podnik pořádá dětský den S Dopravou Ústeckého kraje i za hranice

D

ětský den otevřených
dveří Dopravního podniku města Ústí nad
Labem a.s. se koná 11. června
od 10 do 16 hodin ve vozovně
trolejbusů Všebořice v Ústí nad
Labem.
Letošní rok bude stylizován
do tématu tarifní integrace, ale
bude primárně zachován program doprovodných akcí zaměřených zejména na zábavu a hry

pro děti a mládež. Mimo to se
však budou návštěvníci moci
seznámit s dopravci zapojenými
do tarifní integrace Dopravy Ústeckého kraje.
To bude ve formě informačního stánku (v případě ČD)
nebo přítomností zeleného
autobus, který si návštěvníci

budou moci prohlédnout. Zájemcům o informace o službách zahrnutých do Dopravy
Ústeckého kraje, tj. o tarifu,
linkovém vedení, kvalitativních parametrech autobusů
DÚK, bude k dispozici stánek
Dopravy Ústeckého kraje, kde
budou připraveny informační
materiály a poskytovány informace o současném stavu i plánovaném rozvoji.

Letní změny jízdních řádů jsou tu
Letošní druhá změna jízdních
řádů veřejné dopravy v Ústeckém kraji přináší několik novinek jak v železniční, tak v autobusové meziměstské dopravě.
Kromě prodloužení autobusové
linky č. 521 z Litvínova do německého Olbernhau dochází
k dalším změnám, které cílí na
zlepšení možností cestování
a komfortu cestujících.
Od červnové změny začíná
jezdit celá řada plánovaných
letních sezónních spojů. Rozšíří se linka U25 na Moldavu na
všechny všední dny a víkendy.
Prodlužuje se železniční víkendová linka U15 z Chomutova do

Vejprt – nebude končit ve Vejprtech, ale pokračovat střídavě do
německého Cranzahlu a Chemnitz. Trvalou změnou je pak
rozšíření provozu na trati Česká
Lípa – Rumburk o dva dopolední rychlíky ve všedních dnech.
Na základě požadavku cestujících dojde o víkendech k časovým posunům u autobusové linky č. 529 tak, aby byl jízdní řád
přizpůsoben začátkům a koncům směn v SPZ Triangle. Požadavek cestujících stojí i za zařazením zastávky Žatec „Bonex“
do jízdního řádu linky č. 733
ze Žatce do Mostu. Na lince č.
493 z Teplic do Moldavy budou

všechny spoje v Dolní Moldavě
prodlouženy o cca 700 metrů
směrem ke kostelu. Důvodem je
technicky nevyhovující stávající
konečná.
K drobným posunům časů
a zlepšením návazností dojde
u meziměstských autobusů na
Šluknovsku a v oblasti Lovosice-Louny. Ve Šluknovském výběžku se několik spojů nepatrně
prodlouží, či zkrátí a omezí se
zde provoz vybraných posilových spojů jen na dny školního
vyučování. V oblasti Lovosice
-Louny se upravuje několik ranních školních spojů na dřívější
čas dojezdu do Loun.

Jakou jízdenku v rámci DÚK cestující potřebují
Jednotná jízdenka Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) byla od počátku letošního roku
rozšířena o dva významné dopravce a to České dráhy a Dopravní podnik města Ústí
nad Labem. Po několika měsících tak již bylo možné vyhodnotit pozitiva i vzniklé otázky nad rozsahem rozšířené platnosti jízdenek, se kterými se cestující potýkají. Zde jsou
další modelové situace.
Paní Mirka je důchodkyně z Ústí nad LaSlečna Marcela jede z Teplic do Bíliny. Obbem, Severní Terasy a jede na návštěvu ke vykle jezdí autobusem DÚK, ale nyní je u nákamarádce do Chabařovic. Dozvěděla se, že draží a zrovna pojede vlak. Marcela zjistila,
Chabařovice patří do jedné z několika zón, že v Bílině ještě stihne v rámci časové platkde platí vybrané jízdenky MHD, i když tam nosti jízdenky přestoupit na autobusovou
jezdí jen zelené autobusy DÚK. V MHD sice linku DÚK a popojede tři zastávky do sídlišvyužívá důchodcovskou slevu, ta však platí tě. Zakoupí rychle jízdenku a teprve ve vlaku
výhradně v zóně Ústí nad Labem. Koupila si všimne, že jízdenka je nejen dražší než je
si tedy v automatu jednu jízdenku za plné zvyklá, ale také na ní není vyznačena platjízdné s platností do zón, mezi které patří nost dle Tarifu DÚK, takže platí jen ve vlaku
i Chabařovice. V trolejbuse jízdenku ozna- ČD. Slečna Marcela již nyní ví, že ve vlacích
čila ve strojku a poté platnou ukázala řidiči ČD na území Ústeckého kraje platí dva tariv autobusu DÚK. Cestou zpět z Chabařovic fy (DÚK a ČD), a pokud si kupuje jízdenku,
si zakoupila jízdenku ve stejné hodnotě a se musí pokladní nebo průvodčího upozornit, že
stejnou platností přímo u řidiče zeleného vyžaduje jízdenku DÚK, aby mohla využívat
autobusu DÚK a v Ústí n.L. přestoupila na nejen cenové, ale i přestupní výhody. Jen jíztrolejbus. Pokud by paní Mirka měla u sebe denka DÚK umožňuje vzájemně přestupovat
neoznačenou jízdenku MHD, stejně by si mezi vlaky ČD, vlaky turistických linek „T“,
musela koupit u řidiče jízdenku DÚK, pro- autobusy DÚK a MHD Teplice a Ústí nad
tože v autobusech DÚK nejsou označovací Labem. Marcela se také těší na připravovastrojky jízdenek MHD a řidiči prodávají jíz- né zapojení MHD Bílina do Tarifu DÚK, což
jí brzy ještě více usnadní cestování.
denky bez příplatku.

Vlakem na Wandertag do Sebnitz
V

e dnech 22. – 27. června
posílí Doprava Ústeckého
kraje veřejnou dopravu na tradiční turistickou akci v oblasti
Českosaského Švýcarska – na
populární Wandertag v německém Sebnitz. Přímé výletní vlaky
pojedou po trase linek U28 Děčín – Bad Schandau – Mikulášovice a U27 Mikulášovice - Krásná Lípa. Přes německé území na
lince U28 neplatí jednotný tarif
DÚK.
Foto: Jan Maxa

AUTOBUS DÚK přejíždí z České republiky do Německa.

P

ro autobusy Dopravy Ústeckého kraje dnes není
skoro nic nepřekonatelnou překážkou, natož pak státní
hranice. Od 12. června letošního
roku začnou vozy na lince 521
z Litvínova přes horské obce Novou Ves v Horách a Horu Svaté
Kateřiny do Brandova zajíždět
několikrát denně až do německého města Olbernhau, což znamená čtyři kilometry za území
České republiky.
Ústecký kraj tak jako objednatel vychází vstříc přáním starostů
obcí a místních obyvatel, kterým
se nyní zjednoduší cestování do

příhraničí a rozšíří se tak například nákupní možnosti. Na trase
se nachází několik supermarketů, oblíbených jak brandovskými,
tak i třeba litvínovskými cestujícími. Autobusy budou stavět na
několika zastávkách u těchto obchodů, navíc obslouží i autobusové a vlakové nádraží v Olbernhau.
Na hranici vznikne nová zastávka
Brandov „Na Čáře“. O víkendu
pojedou vozy vybavené cyklovleky, takže nebude problém vyrazit
na pěkný výlet.
„Jsem rád, že se prodloužení
linky podařilo zrealizovat, protože nebylo jednoduché sestavit

jízdní řád tak, aby odpovídal už
připraveným vnitrostátním časům. Věřím, že cestující nové
možnosti, jaké linka přináší, uvítají a využijí,“ řekl radní Ústeckého kraje Jaroslav Komínek, který
má na starosti oblast dopravy
a silničního hospodářství. Brandovský starosta Jiří Mooz k tomu
dodal: „Předpokládáme, že tento
spoj využijí i němečtí cestující
směrem do Litvínova. Již dnes
nakupují brandovští občané často za hranicemi, proto prodloužení spoje velice vítáme a jsme
rádi, že Ústecký kraj tomuto společnému záměru vyhověl.“

Oslavy 130 LET SKLÁŘSKÉ LOKÁLKY
Česká Kamenice – Kamenický Šenov
Sobota 18. června 2016
HISTORICKÉ VLAKY
A AUTOBUSY:

DOPROVODNÝ PROGRAM
NA NÁDRAŽÍ V KAMENICKÉM ŠENOVĚ:

 Protokolární rychlík Praha hl. n. – Ústí n. L. hl. n.
– Děčín hl. n. – Česká Kamenice a zpět ve složení
T 478 + T 478 + RBDs +BDs + B + B + A + A + AB +
B + BDs

 Křest a představení nové knihy „130 let sklářské
lokálky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“ (prodej
zahájen na oslavách, resp. v protokolárním vlaku)
 Výstava historických železničních vozidel v železniční
stanici Česká Kamenice
 Výstava a jízdy silničních veteránů (historické
motocykly a automobily a jejich spanilé jízdy po okolí)
 Stánky s občerstvením, prezentace minipivovarů
z okolí, kamion pivovaru Kocour
 Infostánky mikroregionu, prezentace měst Česká
Kamenice a Kamenický Šenov, dále Ústeckého
a Libereckého kraje, NP České Švýcarsko a CHKO
Lužické hory
 Josef Švejk & c. k. ŠRAML + uvítací ceremoniál se
zastupiteli města, dobová módní přehlídka a dětská
módní přehlídka, mažoretky, flašinetář, taneční
vystoupení – kankán + charleston. Moderátor: Petr
Svoboda
 Ukázky dobové vojenské techniky Klubu vojenské
historie

 Kyvadlové historické vlaky Česká Kamenice –
– Kamenický Šenov a zpět ve složení M 262 + Bix +
M 131
 Pravidelné vlaky na trati Děčín hl. n. – Česká
Kamenice – Rumburk a zpět budou vedeny dvěma
retrosoupravami ve složení: T 478 + vozy klasické
stavby
 Jízdy historickými autobusy Škoda 706 RTO a Karosa
ŠD11 na linkách: Česká Kamenice, žel. st. – Kamenický
Šenov, žel. st. – Panská Skála a zpět a po stopě zrušené
trati Česká Kamenice, žel. st. – Kamenický Šenov,
žel. st. – Nový Oldřichov – Volfartice – Česká
Lípa hl. n. a zpět.

JÍZDNÉ HISTORICKÝMI VLAKY PRAHA – ČESKÁ KAMENICE A ZPĚT,
ČESKÁ KAMENICE – KAMENICKÝ ŠENOV A ZPĚT A HISTORICKÝMI AUTOBUSY

ZDARMA!

Přesný program oslav a jízdní řády vlaků a autobusů najdete na www.kzc.cz
DOPRAVA s.r.o.

KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9-Koloděje, e-mail: vlaky@kzc.cz.

Akci podporují:

Česká Kamenice

Kamenický Šenov

Akce byla podpořena z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, česko – saské přeshraniční spolupráce Fondu malých projektů ER Nisa.

Mediální partneři:
ČASOPIS O DOPRAVĚ
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

stecký kraj je bohatý na
místní zdroje. Z nich pak
regionální výrobci produkují výrobky nejvyšší kvality. Důkazem
toho je i další kvarteto firem z regionu, jejichž výrobky jsou proslavené po celé republice. Proto
si je nyní v článku podrobněji
představíme.
1995 a kromě chovu a prodeje
plemenných zvířat skotu Limousine a jeho kříženek, králíků plemene německý strakáč a vídeňský modrošedý, jsou na farmě
dále koně pro rekreační ježdění.

Chov plemene Limousine
z farmy Kateřina - rodinná farma Kateřina se nachází v obci
Hora Svaté Kateřiny v Krušných
horách a v režimu ekologického
zemědělství hospodaří na pozemcích v nadmořské výšce od
730 až po 910 metrů nad mořem.
Farma zahájila činnost v roce

Pivovar Chalupník - Chalupník z Perštejna je pivo vařené podle starých postupů, které
jsou pro český typ piva tradiční,
za použití místní vody, humno-

vého sladu a chmele ze žatecké
oblasti. Při výrobě se nepoužívají
žádné urychlovací nebo zlevňující technologie, nepřidávají se
žádná konzervační a stabilizační
činidla, barviva nebo jiné chemické látky. Pivo je nefiltrované
a nepasterizované. Vlajkovou
loď tvoří druhy 10º světlé výčepní
pivo Sládek, 12º světlý ležák Premiant, 12º tmavý ležák Harmonie, které doplňují speciální piva
k různým příležitostem. Vše můžete ochutnat v pravé pivovarské
restauraci.

manufaktura Jordan navazuje na
tradici výroby čokolád a čokoládových bonbónů s náplněmi, velkou inspirací byly čokoládové pochoutky, které v Děčíně vyráběla
a následně vyvážela do celého
světa legendární Diana. Základem výroby je kvalitní čokoládové hmota, se kterou se pracuje
výhradně ručně od temperování,

odlévání, plnění, balení atd. Figurky a bonbony poznáte, mají
krásné sametový lesk s pravidelným a kompaktním lomem. Širokou nabídku pro mlsné jazýčky
včetně nápoje z pravé čokolády
můžete ochutnat v kavárně na
Husově náměstí v Děčíně. Firma
získala certifikát regionální značky za malé tabulkové čokolády
s historickými obrázky z Českého
Švýcarska.
AnnKas–svíčky a včelí produkty - včelí dílna dvou šikovných kamarádek sídlící v Českém
středohoří v malebném městečku Úštěk. Společně tvoří svíčky
od roku 1998 a až v posledních
letech rozšířily sortiment a zalo-

Malé čokolády s velkou tradicí, to je Jordan! Originální
čokoláda z Děčína - děčínská

žily společnost, která nabízí včelí
a bylinné výrobky. Suroviny získávají dámy z vlastní včelí farmy,
materiál je tak zaručeně český a je
vždy po ruce. V nabídce je přes
100 druhů svíček ze včelího vosku motaných i litých v různých
barevných variacích, výrobky
podle přání zákazníků, a pokud
je vám tvoření blízké, navštivte
workshopy na téma výroby svíček a ozdob a nechte se zasvětit
do tajů a divů včelaření. V roce
2015 vyhrál první místo projekt
Včelí farma AnnKas regionální
kolo soutěže pro začínající podnikatele společnosti T-mobile
Rozjezdy.

Hejtman vzdal hold padlým a poděkoval válečným veteránům V podbořanské škole si osladí
s vedením města ty v Evropě a po celém světě. Za se v Karlových Varech účastnil mluvil také biskup litoměřické
Ústí nad Labem a čelními naši svobodu padli především rovněž hejtman Oldřich Bube- diecéze Jan Baxant a prorektor život, mají vlastní cukrárnu
Společně
představiteli řady institucí se
u příležitosti pietního aktu k 71.
výročí ukončení 2. světové války
poklonil padlým hrdinům u Pomníku osvobození v Městských
sadech v Ústí nad Labem také
hejtman Oldřich Bubeníček.
„Období, které uplynulo od
konce války, již dnes představuje
průměrnou dobu života člověka,“ řekl hejtman s tím, že právě
se stále větším odstupem času
bychom neměli zapomínat na
naše padlé hrdiny. „A to nejen
na ty v Ústí nad Labem, ale na
všechny, kteří položili své živo-

mladí lidé a o to víc mě těší, že
i zde vidím řadu mladých tváří,“ dodal k posluchačům. Stejně jako primátorka města Věra
Nechybová poděkoval i hejtman
kraje přítomným válečným veteránům.
Řadu akcí pořádaných na památku padlých v 2. světové válce připomněl ve svém projevu
generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Michail
Nikolajevič Ledenjov. Vzpomínkové recepce organizované
v předvečer ústeckého pietního
aktu generálním konzulátem

níček. K účastníkům pietního
aktu v ústeckém parku pro-

Univerzity J. E. Purkyně Martin
Novák.

Finanční dar bývalým politickým
vězňům žijícím v regionu

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijal návrh
předsedy ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava
Vodičky o poskytnutí finanční podpory pro bývalé vězně nacistických koncentračních táborů, kteří žijí na území Ústeckého kraje;
a to ve výši 2500 korun na osobu. Radní na svém jednání schválili
poskytnutí financí ve výši 45 tisíc korun pro 18 osob. V souvislosti s poskytnutím těchto darů byl zároveň podán návrh na ocenění
uvedených osob Medailí hejtmana Ústeckého kraje.

S

lavnostního zahájení provozu
zrekonstruované cukrárny
v prostorách Gymnázia a Střední
odborné školy Podbořany se spolu s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem zúčastnili také zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Jako jedna ze škol zařazených do programu Páteřní školy
Ústeckého kraje, nabízí vedle
klasického studia na gymnáziu
i širokou škálu učebních oborů s výučním listem i studium
s maturitou, nástavbové studium a také vzdělávání dospělých.

Ministr kultury jednal v Krupce
o budoucnosti památek

K

rupka usiluje o zápis svých
hornických památek na
Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
V červenci 2016 se mělo rozhodnout o tom, zda městské památky budou na seznam zapsány.
Dokonce do Krupky přijel i mi-

nistr kultury Daniel Herman (na
snímku vlevo). Na konečné rozhodnutí si však musí místní počkat až do roku 2018, protože německé Sasko bylo nuceno celou
nominaci stáhnout a německou
část obsáhlé odborné dokumentace bude nutné dopracovat.

Ředitel školy Jiří Bejček seznámil hosty, mezi nimiž byli ředitel krajského úřadu Milan Zemaník, vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Dagmar
Waicová spolu s bývalým vedoucím Štěpánem Haraštou a starosta města Podbořany Radek
Reindl, s rozsáhlým zrekonstruovaným areálem. „Podbořany
jsou v rámci regionu významnou
školou,“ řekl hejtman Oldřich
Bubeníček a zdůraznil především dobrou spolupráci jejího
vedení s městem. Za výkladní
skříň Ústeckého kraje označila
školu také Dagmar Waicová.

HEJTMAN UCTIL PAMÁTKU padlých spolu s krajskou radní Jitkou Sachetovou.

Kardiologové mají primát,
operovali dvě chlopně současně

J

ako první v České republice
současný zákrok na dvou srdečních chlopních provedl tým
Kardiologické kliniky Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.
z., pod vedením jejího přednosty prof. MUDr. Pavla Červinky.
Jde o velmi náročnou operaci

SLAVNOSTNĚ ZAHÁJIL PROVOZ hejtman Oldřich Bubeníček, Dagmar
Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a jeho bývalý
vedoucí Štěpán Harašta (vpravo).

a u jednoho pacienta se prakticky oba zákroky neprovádějí.
„Jsme hrdí na to, že Masarykova nemocnice má mnoho prestižních pracovišť, z nichž řada
již přišla s celorepublikovými
prvenstvími,“ uvedl generální
ředitel Krajské zdravotní Petr
Fiala.

Jedním z nových oborů je právě
cukrář a potravinářská výroba se
zaměřením na cukrářské práce.
Právě pro tyto účely zahájila
škola v samém závěru roku rekonstrukci cukrárny v prostorách bývalé mistrovny, kterou si
plně pokryla z vlastních zdrojů.
Celková částka činí téměř dva
miliony korun, z toho 1,2 milionů korun si vyžádaly stavební
práce, zbylá část byla použita na
vybavení. Ještě v letošním roce
se mohou místní těšit na otevření cukrářské prodejny, která
bude nabízet produkty široké
veřejnosti.

Delegace Zakarpatské oblasti Ukrajiny v Ústeckém kraji

D

UNIKÁTNÍ OPERACI provedl tým Kardiologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice pod vedením profesora Pavla Červinky.
Foto: Krajská zdravotní, a. s.

elegace v čele s předsedou
oblastní rady ukrajinské
Zakarpatské oblasti Michailem Rivisem navštívila Ústecký
kraj. Představitelé Zakarpatské
oblasti se setkali i s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem a se zástupci firem, které projevují zájem o spolupráci. Delegace také
navštívila Elektrárnu Ledvice
a Lázně Teplice.
Na krajském úřadu přijal představitele Zakarpatské
Ukrajiny v zastoupení hejtmana předseda Výboru pro ná-

rodnostní menšiny ZÚK Pavel
Vodseďálek a vedoucí kanceláře
hejtmana Luboš Trojna. Michail Rivis v úvodu připomněl, že
Podkarpatská Rus byla do roku
1938 součástí tehdejšího Československa.
„Vítám možnost spolupráce
na regionální úrovni a přijímáme rádi pozvání ke společné
účasti na prohloubení vztahů
a k nalezení konkrétních forem
kooperace a vzájemné pomoci,“
uvedl předseda oblastní rady
Michail Rivis.

V BÍLINĚ SE HEJTMAN Oldřich Bubeníček sešel se zástupci delegace
z ukrajinské Zakarpatské oblasti.

Ústecký kraj
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Chomutovská střední škola nabízí žákům ty nejmodernější stroje a zařízení

S

třední škola technická, gastronomická a automobilní
Chomutov (SŠTGA) zahájila
slavnostně provoz nových CNC
soustruhů a nového vybavení
strojních dílen a provoz nově
zrekonstruovaných pracovišť
odborného výcviku gastrooborů. Na slavnostní akci pozval
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
a další významné hosty ředitel
školy Václav Sailer. SŠTGA patří mezi Páteřní školy Ústeckého
kraje.
„Úspěšné ukončení projektu
modernizace vybavení Centra
vzdělávání ve strojírenských
oborech a dokončení stavebních
úprav objektu pro gastronomické obory jsou ukázkou dobře investovaných prostředků pro další

zkvalitnění výuky a praktické přípravy středoškoláků v oborech,
které jsou na trhu práce žádány
a mimořádně ceněny,“ řekl při
zahájení hejtman Oldřich Bubeníček.
V rámci projektu vzniklo vertikální obráběcí centrum, horizontální obráběcí centrum, pětiosé
obráběcí centrum s řídicími systémy a bylo pořízeno šest CNC
soustruhů, univerzální soustruh
s digitálním odměřováním polohy nástroje a CNC ohraňovací lis.
Stroje byly instalovány do stávajících dílen odborného výcviku,
kde byly v některých případech
v rámci projektu provedeny stavební rekonstrukce. Celkové náklady představují 35,5 milionu
korun.

V objektu školy Václavská byly
dokončeny rekonstrukce pro výuku gastrooborů, která navázala
na předchozí zateplení budovy
a opravu interiéru. Ve čtyřpodlažním objektu byly vybudovány
šatny pro žáky i učitele odborného výcviku a čtyři cvičné odborné učebny pro kuchaře, cukráře
a pekaře. Bylo vybudováno pracoviště odborného výcviku pro
obor operátor – logistik, dílny
odborného výcviku oboru řezník
– uzenář. Je zde i plynová udírna.
Pro obor kuchař – číšník je v přízemí umístěna teplá a studená
kuchyně. V patře budovy jsou
pracoviště odborného výcviku
pro obor pekař a cukrář vybavené
komplexní technologií včetně kynárny a vozíkové a etážové pece.

V dalším objektu je v přízemí
prodejna a také cvičná restaurace včetně teplé kuchyně, která
bude sloužit pro obor hotelnictví
a obor kuchař – číšník.
Celkové náklady na vybudování pracoviště odborného výcviku
gastrooborů ve Václavské ulici
jsou 78,4 milionu korun. Z této
částky bylo 25 mil. Kč hrazeno
z darů společnosti Severočeské
doly a.s. a 5 mil. z darů společnosti ČEZ a.s.
Za Ústecký kraj a krajský úřad
se vedle hejtmana akce zúčastnili
krajští radní Ladislav Drlý a Jaroslav Komínek, senátor Václav
Homolka, vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Dagmar Waicová a vedoucí investičního odboru František Končel.

V NOVÝCH PROSTORÁCH je i vlastní udírna.

Obráběč z varnsdorfské Evropská obchodní akademie v Děčíně má mistra republiky
školy opět mezi elitou
V

N

a Vyšší odborné škole
a Střední průmyslové škole
ve Žďáru nad Sázavou se uskutečnilo celostátní kolo soutěže
Kovo Junior učebního oboru
Obráběč kovů, která byla pořádaná v rámci celostátní přehlídky České ručičky.
Vyšší odbornou školu, Střední
průmyslovou školu a Střední odbornou školu služeb a cestovního
ruchu Varnsdorf reprezentoval vítěz krajského kola a žák 3. ročníku
školy Adam Birnbaum. Finálového klání se zúčastnilo 20 soutěžících z 10 krajů České republiky.
Soutěž byla dvoudenní a skládala se ze dvou praktických
úkolů - výroby součásti podle

výkresové dokumentace na univerzálním soustruhu a měření
součásti a zpracování měřícího
protokolu, včetně rozboru uložení a výpočtu otáček ze zadaných
hodnot. Student varnsdorfské
školy Adam zde prokázal své nesporné kvality a v těžké konkurenci skončil celkově na 9. místě.
Tento výsledek je určitě úspěchem jak samotného žáka, tak
i pedagogů podílejících se na
jeho odborném růstu. Je ale
hlavně potvrzením toho, že
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf vychovává kvalitní a konkurenceschopné odborníky.
Připravil: Zdeněk Cakl, učitel
odborného výcviku

STUDENTI SE POPASOVALI s dvoukolovou soutěží.

Novém Bydžově se konal 24.
ročník Mistrovství České republiky v grafických předmětech.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách; psaní na klávesnici, korektura textu, záznam mluveného
slova a Wordprocessing neboli
profesionální zpracování textu.
O titul mistra republiky soutěžili ve všech disciplínách nejen
vítězové krajských kol, ale také
ti, kteří podali velmi dobré vý-

sledky a umístili se na druhých
místech. Do Nového Bydžova
se tak vydalo celkem 62 nejlepších žáků z celé České republiky.
Barvy Ústeckého kraje hájila
ve Wordprocessingu studentka
druhého ročníku Evropské obchodní akademie v Děčíně Martina Růžičková.
Suverénně obsadila první
místo a stala se tak novou mistryní České republiky v této

disciplíně. Titul však získala
nejen svoji pílí, pracovitostí
a svědomitostí při plnění úkolů. Nemalou zásluhu na tom
mají i vyučující, kteří ji po celou
dobu připravovali, podporovali
a doprovázeli na jednotlivých
kolech - Jan Mejstřík a Eliška
Mašková.

VÍTĚZKU MARTINU RŮŽIČKOVOU
ocenil i ředitel školy Jiří Petrášek

Žáci z Rumburka brali Zlaté kladívko
Na Speciální ZŠ a Praktické
škole v Rumburku se konala po
27 letech tradiční soutěž o putovní cenu Zlaté kladívko. Této
soutěže se zúčastnily speciální
školy z České Kamenice, Děčína, Jiříkova, Šluknova, Varnsdorfu a Rumburka.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: žáci ze sedmého, osmého a devátého ročníku. Sedmý
ročník vyráběl dřevěného zajíce, osmý ročník otvírák z kovu
a deváťáci žraloka. Na zhotovení
výrobků byl stanovený čas tři hodiny. Nezávislá porota pak určila
výsledné pořadí škol.
Na třetím místě skončila Speciální ZŠ z České Kamenice,
na druhém místě Speciální ZŠ
z Děčína a na prvním místě Speciální ZŠ z Rumburka.

Mezi žáky sedmého ročníku
byl nejšikovnější Kristián Demeter z Rumburka, na druhém
místě byl Pavel Kaftan z Děčína
a třetí skončil Marek Pospíšil
z Varnsdorfu.
V kategorii o rok starších
žáků zvítězil Jan Uldrich z Rumburka, druhé místo bral Denis Gabor z České Kamenice
a bronz Josef Vašíček z Děčína. A za devátý ročník získal
1. místo Petr Čičák z Děčína, druhý skončil Petr Ferenc
z Rumburka a třetí Martin Jedlička ze Šluknova.
Vítězům blahopřejme a všem
pedagogům děkujeme za přípravu svých žáků na tuto soutěž.
Připravil: Karel Nedvídek, ZŠ
a Praktická škola Rumburk

Žáci a učitelé si pro děti připravili Hejtman ocenil nejlepší středoškolské
v rámci Dne Země pestrý program studenty z národnostních menšin
D
N
en Země se každoročně
připomíná dne 22. dubna.
Je to ekologicky motivovaný
svátek, upozorňující společnost na dopady ničení životního
prostředí. Do oslav se zapojili
studenti i vyučující na Obchodní akademii a Střední odborné
škole zemědělské a ekologické
v Žatci.
Třetí ročníky oboru Ekologie
a Agropodnikání si připravili 11
stanovišť, například tradiční sázení rostlinky či ukázka zvířat ze
zookoutku. Nejdříve děti zhlédly
ukázku výcviku záchranářských
psů pod vedením Heleny Šabatové s týmem záchranářů, ve
kterém byli i tři zástupci finského týmu. V té době totiž probíhala v Žatci mezinárodní soutěž
záchranářských psů.
Své vědomosti o plodinách
si děti vyzkoušely u stanovišť –
Stánek u brambory, Naše zelené
zlato, ale také Včelka a sladký
med či Jak žijí zvířátka v lese.
Hřebčín Tasov předvedl výcvik
sportovních koní. Z jezdeckého
klubu Exkalibur Veltěže přijela ponička Angela, se kterou se

děti mohly vyfotografovat. Vše
bylo doplněno zemědělskou
technikou.
Na konec oslav Dne Země
děti obdržely stylové dřevěné
medaile, které pro ně připravili
studenti učebního oboru Elektromechanik, který je nově součástí OA a SOŠZE. Po splnění

všech vědomostních soutěží děti
odcházely se sladkým ohodnocením, diplomem a medailí.
Připravila: Pavlína Bieliková a Andrea Rábová, Obchodní
akademie a Střední odborná
škola zemědělská a ekologická
v Žatci

a krajském úřadu se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení projektu o nejlepšího
studenta z řad národnostních
menšin. Sedm studentů, kteří
v projektu podle hodnotících
kritérií nejlépe uspěli, převzali z rukou hejtmana certifikát
a věcné ceny od partnerů projektu, kteří ho finančně podpořili.
„Jsem přesvědčen, že po
ukončení střední školy budete
pokračovat ve studiu na vysokých školách. Byl bych velmi rád,
kdybyste se po studiích vrátili do
Ústeckého kraje a přispěli tak
jako odborníci, manažeři či podnikatelé k dalšímu rozvoji našeho
krásného kraje,“ řekl na úvod vyhlášení výsledků hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Vítězi se stali: Ema Novotná
ze školy Fakultní základní škola
Ústí nad Labem, která bude nastupovat na střední školu; Tereza
Kudláčková z Gymnázia a SOŠ
dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem; Klára Hromjaková z Vyšší
odborné školy, Střední průmyslová škola a Střední odborná
škola služeb a cestovního ruchu,

Varnsdorf; Josef Cicu z Obchodní akademie Žatec (cenu převzala maminka M. Fučilová, protože Josef je na studijním pobytu
v Dánsku); Roman Markelychev
z Gymnázia a SPŠ Duchcov; Robert Jonathan Šimon ze školy
Mensa Gymnázium o.p.s. Litvínov a Zuzana Thao Ha Nguyen
z Gymnázia Kadaň.
Ceny studentům předával
společně s hejtmanem Pavel
Vodseďálek, předseda Výboru
pro národnostní menšiny ZÚK
a představitelé společností, kteří

projekt podpořili. Slavnostního
aktu se zúčastnila vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Waicová a Vítězslav
Štefl, ředitel ústecké střední
školy, který současně jako člen
poradního kolegia MŠMT zastoupil ministryni školství Kateřinu Valachovou.
Vyhlašovatelem projektu byl
Výbor pro národnostní menšiny
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Projekt podpořil Ústecký kraj
a osobně hejtman Oldřich Bubeníček.

SPOLEČNÁ FOTKA s oceněnými studenty.
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Setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické generace ve Stadicích
J
iž podvanácté uspořádala
Okresní agrární komora Děčín setkání mladé zemědělské
generace, posluchačů středních
odborných škol a učilišť, v den
svátku Přemysla 16. května
v areálu památníku Přemysla
Oráče na Královském poli ve
Stadicích na Ústecku, významném symbolu české státnosti.
Věnec k památníku položil i 1.
náměstek hejtmana Stanislav
Rybák a radní Jitka Sachetová.
„Tato setkání, které pořádá
agrární komora, nejsou jen

symbolická, ale vyjadřují úctu
a poděkování za nelehkou práci všem, kteří působí v rezortu
zemědělství a potravinářství.
K tomuto poděkování se za
Ústecký kraj připojuji a přeji
zemědělcům i jejich nastupující generaci, aby se mohli těšit
z výsledků své práce,“ řekl ve
zdravici náměstek hejtmana
Stanislav Rybák.
Tato setkání se již stala tradicí.
Zemědělci Ústeckého kraje spolu s mladou nastupující zemědělskou generací, žáky odborných

škol se zemědělským, gastronomickým a lesnickým zaměřením
si připomínají odkaz zakladatele
přemyslovské dynastie a její podíl na historii zemědělství v regionu.
V dopolední části proběhlo
soutěžní klání žáků zemědělských škol a učilišť Ústeckého
kraje a vítězům předali ceny
představitelé kraje a agrární komory.
Odpolední program byl spojen s kulturním vystoupením,
ochutnávkou nejlepších potra-

vinářských výrobků kraje, ukázkou řemesel, vystoupením selské
jízdy a ukázkami zemědělské
techniky. Součástí programu
bylo vyhlášení výsledků soutěže
o Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče na rok 2016 a Regionální potraviny Ústeckého kraje.
S výsledky soutěže seznámila
Ludmila Holadová, předsedkyně mostecké agrární komory,
která soutěž organizuje. Akce se
uskutečnila za finanční podpory
Ústeckého kraje.

NA AKCI ZLEVA: Jaroslav Brožka, předseda Krajské agrární komory
Ústeckého kraje, radní Jitka Sachetová, náměstek hejtmana Stanislav
Rybák a starosta Řehlovic Josef Macháček.

Manažerem roku v kategorii veřejné správy Regionální fotbalová akademie
se stal hejtman Oldřich Bubeníček
v Ústeckém kraji přivítala první talenty
eská manažerská asociace

Č

udílela na pražském Žofíně
již po třiadvacáté prestižní ocenění Manažer roku. Do sedmdesátky finalistů postoupil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a v kategorii „Veřejná
správa – představitel“ si odnesl
cenu Manažer odvětví 2015.
Při předávání cen nejlepším
manažerům byl přítomen i prezident Miloš Zeman s premiérem
Bohuslavem Sobotkou a oceněným manažerům poblahopřáli.
Ze sedmdesáti finalistů byli pouze dva z Ústeckého kraje. Vedle
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
si odnesl ocenění manažer roku
v odvětví chemie Marek Świtajewski, předseda představenstva
a generální ředitel společnosti
Unipetrol a jednatel společnosti
Unipetrol RPA v Záluží.

V

nově vybudovaném sídle
Fotbalové asociace České
republiky v Praze dostalo padesát nejtalentovanějších chlapců
z celého Ústeckého kraje certifikáty, které je opravňují od
nadcházejícího školního roku
navštěvovat nově vytvořenou
fotbalovou akademii v Teplicích.
Slavnostního aktu v Síni slávy
se na Strahově zúčastnil kromě
generálního sekretáře FAČR
Rudolfa Řepky také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstkyně teplického

primátora Radka Růžičková
a trenér fotbalové reprezentace
Pavel Vrba. Ten také chlapcům
ve věku 14 - 15 let předal certifikáty. Mladé fotbalisty v Síni slávy FAČR dále upoutaly zejména
videosestřihy
nejslavnějších
okamžiků historie českého fotbalu, rukavice brankáře Petr Čecha, obří kopačky Jana Kollera
či trofej pro vítěze nejvyšší české
soutěže. Pro chlapce byla jistě
zážitkem také improvizovaná
tisková konference s trenérem
seniorské reprezentace.

„Jsem rád, že mohu být při
tom, kdy startuje fotbalová
akademie Ústeckého kraje.
Náš kraj, statutární město
Teplice a FAČR vám sice připraví podmínky, ale abyste to
někam dotáhli, to už záleží jen
na vás. Pokud na sobě budete
pracovat, máte předpoklady k tomu, abyste to dotáhli
hodně daleko. Třeba i do Síně
slávy, kde zrovna stojíme,“
pronesl ve své řeči k mladým
sportovcům hejtman Oldřich
Bubeníček.

HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE si přebral na Žofíně ocenění Manažer
roku 2015.

VSTUPNÉ ZDARMA

Ústecký kraj a město Louny vás zvou na
VIII. DEN ZÁCHRANÁŘŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
generální partner NET4GAS, s. r. o.
Ústecký kraj podporuje složky IZS
sobota 11. 6. 2016
areál výstaviště v Lounech
10.00–16.00 hodin
Akcí provází a moderuje Josef Melen
Informace o programu naleznete od 1. 6. 2016 na webu www.kr-ustecky.cz

PADESÁT MLADÝCH NADĚJÍ teplické fotbalové akademie dostalo v Praze certifikáty.

Rekonstrukce oddělení šestinedělí
v mostecké nemocnici začala
D
íky daru Vršanské uhelné,
a. s. zahájila Krajská zdravotní, a. s. rekonstrukci oddělení
šestinedělí mostecké nemocnice. Darovací smlouva ve výši 3,2
milionu korun byla podepsána
v březnu. Sjednána byla v rámci
partnerství těžební společnosti
s Ústeckým krajem.
„Nesmírně si vážíme pomoci
Vršanské uhelné, která celou

Dávají lidem se zdravotním postižením druhou šanci

J

iž dva roky Ústecký kraj významně podporuje umístění
klientů z Domovů sociálních
služeb Litvínov na pracovní trh.
V rámci jejich začleňování do
společnosti se daří získávat pracovní místa pro klienty z Domova pro osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách
i v běžném provozu.

Při přípravě na zaměstnání
a získávání sociálních dovedností využívají své dvě kavárny
jako sociálně terapeutické dílny. Velkou popularitu si získal
program Vzdělávání dospělých,

a to pro klienty s mentálním
postižením, kterým zatím nelze
nabídnout místo na pracovním
trhu, nicméně i zde se kromě výuky odpovídající jejich možnos-

KLIENTI našli uplatnění v kavárnách.

tem mohou podívat k různým
zaměstnavatelům v rámci praxe
při výuce.
Od podzimu 2015 nabízí DSS
pro seniory a jejich rodiny cílený

program Důstojný život až do
konce, který si získává na pozornosti a umožňuje doprovázet klienty i v posledních chvílích života. Více na www.dsslitvinov.cz.

rekonstrukci oddělení šestinedělí zaplatila. Rekonstrukce
tohoto oddělení přímo navazuje na nedávno dokončenou modernizaci sousední porodnice
s porodními sály, kterou také
spolufinancovala
Vršanská
uhelná, a to částkou 4,2 milionu korun,“ řekl Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní.

Po stavebních úpravách vzniknou čtyři nadstandardní jednolůžkové pokoje s vlastním sociální
zařízením. Zároveň budou zrekonstruovány tři třílůžkové pokoje ve standardním provedení,
modernizací projde také sociální
zařízení a ostatní zázemí oddělení. Provoz oddělení šestinedělí je
na dobu rekonstrukce přestěhován na oddělení Gynekologie B.

Ústecký kraj
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Lidé v Ústeckém kraji obdivovali Legiovlak

R

epliky legionářských vagonů z let 1918-1920, kdy
českoslovenští legionáři ovládli
Sibiř, byly k vidění na třech místech regionu. Legiovlak neboli
legionářské muzeum na kolech
čítá dvanáct zrekonstruovaných
vagonů, ve kterých se ukazuje
život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během 1. světové války.
Při slavnostním představení,
které se uskutečnilo na ústeckém
západním vlakovém nádraží, se
u Legiovlaku sešel a pásku přestřihl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák
a senátor Jaroslav Doubrava. Přítomna byla i náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová. „Děkuji Československé obci legionářské za to,

že Legiovlak dovezla i do Ústeckého kraje a přiblíží nám trochu
té historie,“ uvedl při úvodním
slovu Stanislav Rybák.
Ústecký kraj je třetím krajem, který na své letošní pouti
Legiovlak navštívil. Projekt Československé obce legionářské
připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný
stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany a mnoha dalších
institucí, projede do roku 2020
celou Českou republiku a zavítala
už i krátce na Slovensko.
„V Ústeckém kraji byl Legiovlak vůbec poprvé, kromě samotného Ústí nad Labem jsme navštívili také Teplice a Chomutov.
Vlak s posádkou tu strávil celý

měsíc. Význam legionářů pomalu upadá v zapomnění, ale právě
v pohraničí sehráli velmi významnou roli po vzniku republiky, protože jako spolehliví občané byli

často příslušníky bezpečnostních
sborů, četnictva a finanční stráže,
která hlídala hranice,“ říká Jiří
Charfreitag, tajemník projektu
Legie 100.

řetím rokem pokračují na
hřištích Ústeckého kraje
fotbalové nábory dětí. V květnu - měsíci náborů, jich bylo
Ústeckým krajským fotbalovým
svazem připraveno hned sedm,
v každém okrese jeden. Tento-

krát se svaz zaměřil i na menší
obce v regionu, kde akce probíhaly. Podle manažera podporovaných náborů pro Ústecký kraj
Jana Štefka je prioritou přivést
děti od počítačů k aktivnímu pohybu.

KRÁTCE

N

a Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole služeb a cestovního
ruchu ve Varnsdorfu mají studenti svůj školní časopis s názvem Yntrák. Redakční rada přihlásila časopis do krajského kola soutěže „Školní časopis roku 2016“. Toto kolo
zaslouženě vyhráli a mohou se tak těšit na prosincové celostátní kolo.

V

rámci svých cest po jednotlivých krajích
zavítal do toho Ústeckého generální ředitel
Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen.
Ing. Drahoslav Ryba. Setkal se nejen s řadovými hasiči, ředitelem krajského ředitelství HZS Romanem Vyskočilem,
ale jednal také s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.

C

homutovská nemocnice slavnostně předala
patronát nad parčíkem před oddělením následné péče I studentům Střední odborné školy
energetické a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnické školy Chomutov, a to
v rámci dobrovolnického programu. Prvním počinem spolupráce bylo
dílo „Lidé v kruhu“, které vytvořili žáci oboru vzdělání kovo a umístili
ho právě do parčíku.
VE VAGONU ZVANÝ TĚPLUŠKA přebývali legionáři během bojů na Sibiři.

Květen - měsíc náborů
Mladí sportovci běhali centrem Ústí
desetičlenných druž- Gym CV Gymnázia Chomutov,
malých fotbalistů v regionu Čtrnáct
stev studentů středních škol jako třetí skončili členové Gy-

T
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Ústeckého kraje, které doplnilo
jedno družstvo pedagogů, se zúčastnilo letošního semifinálového kola Juniorského maratonu
pořádaného v centru krajského
města. Do finále postupuje vítězné družstvo, kterým se stala
Super parta z Gymnázia Teplice,
a s již dříve vylosovanou divokou kartou také Gymlovo Team
Gymnázium Lovosice, kteří
doběhli na čtvrtém místě. Na
druhém místě doběhlo družstvo

mjat z Gymnázia Jateční v Ústí
nad Labem.
Hejtman Oldřich Bubeníček,
který spolu s primátorkou města
Ústí nad Labem Věrou Nechybovou převzal nad akcí záštitu,
odstartoval závod před obchodním centrem Forum stylově,
v dresu reprezentace Ústeckého
kraje. „Jsem rád, že zájem rok od
roku stoupá, za což patří dík jak
běžcům, tak organizátorům,“
řekl před startovním výstřelem.

M

istrovství České republiky v šachu dětí
do 8 let se uskutečnilo ve dnech 7. a 8.
května v Mostě. Za Ústecký kraj byl na slavnostním zahájení přítomen Martin Strakoš
z Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Z regionu dosáhla mezi dívkami
v kategorii D8 nejlepšího umístění Marie Capová z TJ Klášterec nad
Ohří, skončila třináctá. Jan Souček (Sokol Údlice) skončil na 33. místě.

P

o znaku a vlajce přibyl Chlumci u Ústí nad
Labem další symbol, a to logo. Na základě
ankety a s ohledem na konzultaci s autorem Mgr.
akademickým malířem Martinem Šimkem vybrala rada města variantu vítězného návrhu.

P

ro klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením a speciálních škol v Ústí
nad Labem byla připravena olympiáda s hasičskými disciplínami. Soutěžící přišel podpořit krajský radní Pavel Vodseďálek či lidé
z oddělení krizového řízení krajského úřadu.
Prvenství v konkurenci 12 týmů si odnesl tým Včelek.

O

d 1. června 2016 bude během celého léta
neprůjezdná Labská stezka mezi Čertovou Vodou a Dolním Žlebem u Děčína. Uzavírku Labské stezky a evropské cyklotrasy
EuroVelo 7 si vynutila oprava silnice do Dolního Žlebu. Objízdná trasa povede z Děčína po pravém břehu Labe po
komunikaci I/62 až k přívozu v Dolním Žlebu-Hřensku, kde se cyklisté
napojí zpět na cyklostezku.

V

Chomutově se uskutečnilo krajské kolo
ve vybíjené mladších žáků (4. - 5. třídy).
Mezi týmy z Chomutova, Teplic, Děčína či
Mostu, zvítězila ústecká ZŠ Jitřní. Pro školu
v Brné je to největší úspěch v historii. A mohou zazářit ještě víc. Od 7. do 8. června proběhne v kempu Pecka u Nové Paky celostátní finále.

PŘEDSEDA OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU TEPLICE Martin Hrdlička předává hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi fotbalový míč.

Schillerova rozhledna slavila 110 let od svého otevření

O

slav 110. výročí otevření
Schillerovy rozhledny, které proběhly poslední dubnovou
sobotu, se vedle řady čelných
představitelů regionu zúčastnili
také zástupci Ústeckého kraje
v čele s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem. Vedle starostů
okolních obcí a zástupců sponzorů nechyběla ani senátorka
a starostka města Žatec Zdeňka
Hamousová nebo krajský zastupitel a starosta Blatce Václav
Beneš.
K bohatému programu oslav,
který organizátoři připravili,
patřila také návštěva zdejší školy a mateřské školky či výstava místního malíře Miroslava
Mottla. Částí rozsáhlého areálu

základní školy se šesti samostatnými pavilony provedla hosty
ředitelka Hana Lehnerová, mateřskou školu pak prezentovala
její ředitelka Věra Melicharová.
Cestou na rozhlednu se hejtman
Bubeníček se starostou Kryr
krátce pozdravili se zástupci
okolních hasičských sborů. Malí
hasiči z Kolešova následně předvedli profesionální zásah u „havárie vozidla“.
Schillerova rozhledna, která
je 27 metrů vysoká, byla postavena na místě zaniklého hradu
na tzv. Kostelním vrchu. Na její
stavbu mělo být použito 95 tisíc
cihel, 60 fůr písku a 15 fůr žulového kamene. Před deseti lety
prošla náročnou rekonstrukcí.

ZÁVOD ODSTARTOVAL HEJTMAN Oldřich Bubeníček.

Novohradská pouť ve znamení
Karla IV. a Záviše z Jimlína

T

radiční akce na krajském
zámku Nový Hrad u Loun
se letos o víkendu 14. - 15. května konala na počest 700. výročí
narození krále a císaře Karla
IV. a 670. výročí návratu rytíře
Záviše z Jimlína z francouzské
krvavé bitvy u Kresčaku, při
níž padl král Jan Lucemburský.

Velká podívaná a řada atrakcí
přilákaly jako vždy tisíce návštěvníků.
Během akce, podpořené Ústeckým krajem v rámci projektu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje, proběhla řada vystoupení
a nechyběl ani sám rytíř Záviš se
svou družinou.

Z

hruba 14 procent ze 40 tisíc českých problémových uživatelů drog, kteří potřebují
pomoc, je v Ústeckém kraji. Číslo 6800 závislých
tak řadí sever Čech na druhé místo mezi všemi
kraji, hned za Prahu. Služby závislým poskytují převážně neziskové
organizace, kterým se ale nedostává financí a které nemohou zaplatit
kvalitní personál.

N

a třídenní návštěvu zavítala do Ústeckého kraje delegace z Běloruska, se kterým
náš kraj již několik let spolupracuje. Zástupci
Běloruska se setkali s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem, významnými podnikateli z našeho regionu, navštívili ústeckou Masarykovu nemocnici a na závěr je
hejtman spolu s krajským zastupitelem Jaroslavem Horákem provedli
po Vinařských Litoměřicích.

J

iž počtvrté změřili své síly mladí předškoláci v kuličkách. V Ústí nad Labem se odehrál
turnaj osmi mateřských školek o putovní pohár
hejtmana Ústeckého kraje. Loňské první místo
obhájila Mateřská školka Skalka. Ceny předával hejtman Oldřich Bubeníček, místostarostka
Neštěmic Ivana Fišerová a Jaroslav Opálecký z neštěmického dobrovolného hasičského sboru.

H

ejtman Oldřich Bubeníček převzal
z rukou kontrolorek Ministerstva
financí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok
2015 s výrokem „bez výhrad“. Zpráva
bude součástí schvalování závěrečného
účtu a účetní závěrky Ústeckého kraje za
rok 2015 na červnovém zasedání krajského zastupitelstva.

V

polovině května se uskutečnil podpis
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace
na činnost a zajištění provozních nákladů
v roce 2016 mezi euroregiony Labe a Krušnohoří a Ústeckým krajem. Kraj tak poskytne
každému z příjemců dotaci ve výši 150 000 korun. Představitelé kraje
a euroregionů při této příležitosti zhodnotili dosavadní vzájemnou spolupráci.

J

PŘED 110 LETY se otevřela 27 metrů vysoká rozhledna.

ZÁVIŠ SE SVOU DRUŽINOU na Jimlíně.

Foto: Vít Pánek, správa zámku

iž po dvaadvacáté proběhlo udílení
cen nejlepším sportovcům, trenérům
a osobnostem za rok 2015 České federace Spastic Handicap (ČFSH). Oceňování v Dubí se zúčastnil starosta města Petr
Pípal a hejtman Oldřich Bubeníček, který předal předsedovi ČFSH Ondřeji Sejpkovi vlajku kraje pro reprezentaci kraje na soutěžích a šek pro TJ ZP Nola Teplice na pořízení vozu
pro krajský paralympijský tým.

Ústecký kraj
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Závod míru juniorů ovládl opět Američan

P

řes 370 kilometrů malebnou
krajinou Ústeckého kraje
absolvovalo v rámci 45. ročníku
Závodu míru juniorů třiadvacet
šestičlenných týmů z dvaadvaceti zemí. Letošní ročník byl co
do počtu závodníků nejpočetnější ze všech. Po čtyřech etapách a jedné časovce se z celkového vítězství radoval Američan
Christopher Blevins.
Mladí cyklisté projeli za čtyři
dny oblast Litoměřicka, Roudnicka či Teplicka. Poslední etapa
měla dojezd v Terezíně. Po téměř
sto kilometrech se peloton sjel
dohromady a diváci tak mohli
sledovat napínavý spurt a zároveň celé vyvrcholení letošního
ročníku závodu. Nejvíc sil měl
v cílové rovince vytáhlý Nils
Eekhoff z Nizozemí. Ani jeho

triumf nic nezměnil na celkovém
vítězi Christopheru Blevinsovi
z USA. Nejlepší český závodník
Jakub Otruba byl celkově na třináctém místě.
Na stupních vítězů tak opět
po roce stanul a žlutý dres pro
vítěze převzal další talentovaný
cyklista ze zámoří, po loňském
triumfu Brandona McNultyho
letos jeho krajan Blevins. Tomu
gratuloval a speciální cyklistický
dres s rukavicemi předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Závod míru juniorů
se těší oblibě i v zahraničí, proto
se letos stal podnik Rodinným
stříbrem kraje.
Závod míru juniorů 2016 –
poslední 4. etapa: 1. Nils Eekhoff (Ned) 2:17:58, 2. Leonardo
Marchiori (Ita), 3. Niklas Mär-

kel (Ger), 4. Tomáš Čapek (Cze),
5. Anthony Jllien (Fra) – všichni
sejný čas.
Celkové umístění: 1. Christopher Blevins (USA) 9:28:10, 2.

Evgeny Kazanov (Rus) +0:24,
3. Jaka Primožič (Slo) +0:28, 4.
Vadim Pronskiy (Kaz) +0:29, 5.
Rasmus Pedersen (Den) +1:31,
13. Jakub Otruba (Cze) +3:21.

ZÁVĚREČNOU ETAPU ZÁVODU MÍRU JUNIORŮ vyhrál v nesmírně vyrovnaném finiši Nils Eekhoff z Nizozemí (uprostřed).

Hokejový výběr Ústeckého kraje zářil na turnaji v Kanadě

Č
R

egionální stálá konference Ústeckého kraje
(RSK ÚK) je dobrovolné
uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, jehož vznik
doporučilo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Jedním
z úkolů RSK ÚK je zpracovávat a průběžně aktualizovat
Regionální akční plán (RAP)
jako nástroj pro přípravu
výzev v rámci implementace programů Evropských
strukturálních a investičních
fondů a realizace územní
dimenze. V současné době
probíhá jeho aktualizace. Pokud připravujete projektové
záměry pro následující období pro podání do jednotlivých
operačních programů ESIF
nebo záměry s podporou
národních dotačních titulů,
zapojte se a vložte je (nejpozději do 10. 6. 2016) do
uku1605kk001.CDR
aplikace, která je umístěna
na stránkách www.rskuk.cz.

eští Rytíři dobyli kanadský Quebec. Hokejový tým
„Czech Knights“ složený z toho
nejlepšího, co nabízí krajské
týmy ledního hokeje v kategorii U13, zvítězil v prestižním
turnaji Tournoi De Hockey Pee
Wee. Tento úspěch nenechal bez
povšimnutí hejtman Ústeckého
kraje, který ocenil talentované
chlapce za vzornou reprezentaci regionu. Hejtman společně
s krajským radním Martinem

Klikou, osobně poděkoval jedenácti klukům a také Vojtěchu
Čihařovi, manažerovi výpravy
a Viktoru Lukešovi sekretáři
krajského svazu ledního hokeje
za obrovský úspěch na mezinárodním poli. „Blahopřeji k úspěchu. Teď už je na vás, abyste na
sobě makali a jednou si třeba za
tím oceánem i zahráli. Důležité je, aby vás ten hokej bavil co
nejdéle a jako v každém kolektivním sportu je důležité, abyste

měli kolem sebe dobrou partu,“
popřál hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček mladým
hokejistům hodně zdaru v jejich
kariérách.
Ke gratulacím se přidal i Martin Klika, radní kraje a dodal:
„Hokej v našem regionu je na
velmi slušné úrovni. Navíc budou až do roku 2020 přislíbeny
finanční prostředky na podporu
mládežnického hokeje ve střediscích sportu.“
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Výstava Minerály východní
části Krušných hor vás zavede
na nejvýznamnější naleziště minerálů v České republice. Řada
unikátních vzorků bude vystavena úplně poprvé do 31. srpna.
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Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 15. června na
Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n. L. nebo na e-mailovou adresu: flochova.m@kr-ustecky.cz.
Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte
i do e-mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Mandala - magie kruhu je jedinečnou výstavou pro všechny
milovníky esoteriky. Tvorba děčínské výtvarnice Jolany Horákové je k vidění do konce srpna.
Dále můžete zhlédnout výstavu
Krysáci aneb Výstava ze smetiště. Postavičky loutkového animovaného večerníčku můžete
navštívit do 30. června.

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

Tak trochu se bát se budete
v hale ve Velké Hradební, kde je
do 7. června k vidění výstava strašidelných koláží z dílny základní
neštěmické umělecké školy. Výstava Karel IV. k výročí 700 let od
narození českého krále a císaře
Svaté říše římské je do 14. června
k vidění v Churchillově ulici.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Výstava Zahrada či Ráj? 40 let
CHKO České středohoří představí méně známé přírodní fenomény Českého středohoří. Zároveň přiblíží vývoj ochrany přírody
v regionu od předválečných aktivit
jednotlivců až po současné projekty. K vidění do 24. července.
Na dvaceti panelech se představí
Litoměřice, jak už je neznáme.
Výstava vás provede zaniklými
ulicemi a budovami do 31. srpna.
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Výstava Návraty Volyňských
Čechů představuje příběh Čechů, kteří před sto lety odešli
za půdou do carského Ruska,
avšak ani zde, jak se později ukázalo, se jim nežilo lépe, tak se
postupně začali vracet do rodné
země. K vidění do 25. června.

Výstava Poklady Karla IV. při
příležitosti 700. výročí narození
panovníka Karla IV. bude k vidění do 12. června. Výstava 15. let
Ústeckého kraje, která je rozdělena do několika tematických
sekcí, představí v prostorách
muzea významné mezníky z patnáctileté existence kraje.
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sklonku svého života vězněn
a podle pověsti prý vyslovil kletbu na základě které prý, pokud
zmizí hádaná dominanta, zanikne i město nad kterým se hrdě
tyčí. Z vyhlídkové věže kruhového tvaru je krásný výhled na
Krušné hory, České středohoří,
Děčínský Sněžník, Doupovské
hory a okolní města. Pokud jste
sem ještě nezavítali, určitě byste to měli co nejdříve napravit.
Poznali jste, o kterou kulturní
zajímavost se jedná, a kde se nachází?

KULTURNÍ POZVÁNKY

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

1. DÍL
TAJENKY

DEHET

Na fotografii byl Kříž s reliéfem Panny Marie Zahražanské
v obci Malé Březno. Na výhru se
mohou těšit: Kristýna Fišerová
z Mělníku, Bohunka Dlouhá
z Hrobu a Ladislav Červinek
z Mostu. Všem gratulujeme!
Za dnešní hádankou zamíříme do severozápadních Čech
k městu, nad kterým se hádaná dominanta nachází, a jejíž
historie sahá až do poloviny
13 století. I když byla památka
po třicetileté válce srovnána se
zemí, aby dále po zkušenosti
nedávného válečného konfliktu
nelákala pozornost cizích vojsk,
dočkala se na konci 19. století
své opětovné rekonstrukce. Během třicetileté války se stavbu
několikrát pokoušeli dobýt Švédové, kteří doslova vyplenili jeho
okolí zejména nedaleké město
na řece Bílině. S památkou se
pojí také příběh alchymisty Edwarda Kellyho, který zde byl na

Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků věnovaná 700.
výročí narození Karla IV. Jedinečná výstava spojená s vládou
Lucemburků v severozápadních
Čechách. K vidění do 30. října.

KRÁTKÝ
TV
VSTUP

NÁZEV
SYKAVKY

Milí čtenáři,
děkujeme za všechny vaše
odpovědi, které k nám dorazily.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

HEJTMAN OLDŘICH BUBENÍČEK přivítal hráče na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
POMÙCKA:
AOM, AVATAR,
HERR, JEU,
KLI, REVUE,
TERA, UNO

FOTOKVÍZ

SOLMIZAÈNÍ
SLABIKA

tázka Jak se jmenuje organizátorka akce Krása pomáhá dětem? byla tajenkou naší dubnové křížovky. Odpověď na ni byla:
Lenka Kocmanová Taussigová.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Jitka Teplá z Krásné Lípy, Drahoslava Kubíková z Hoštky, Vlasta Metznerová z Chomutova, Naděžda Janáková z Chomutova a Jiří Líšťanský z Nového Sedla u Žatce. Všem k výhře upřímně blahopřejeme!
I naše květnová 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 15. června,
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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